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ANTECIPAR
O AMANHÃ
COM CRIATIVIDADE
CHAVE DA SOLUÇÃO
Mas, afinal, em que consiste a
criatividade? A Diretora Sénior da área de
Engagement e Deep Digital Business da
LLYC cita, a propósito, o norte-americano Ed
Catmull, especialista em computação gráfica,
para quem trabalhar com a mudança é o
que a define. É o “criar atividade” de forma
diferente e inovadora, com o objetivo de
alcançar e melhorar o resultado pretendido.
E engane-se quem pensa que só pertence às
mentes brilhantes ou que provém de grandes
conceitos. Em suma, “a criatividade é a chave
para encontrar a solução para os desafios com
os quais nos deparamos”, acrescenta.
EUREKA!
A aceleração que o contexto provocou
a vários níveis tem deixado de considerar a
criatividade como uma tendência ou um
nice to have, para encarar-se como um must
do/have, diz Marlene Gaspar. Adianta que
esta caraterística já não é uma exigência das
indústrias tidas como criativas, mas uma
ferramenta imprescindível em qualquer
setor ou área de negócio. “Assistimos a
isso nos setores mais afetados e naqueles
que encontraram no contexto novas
oportunidades. Mais do que uma receita
para a criatividade, gosto de falar num
processo criativo, que julgo ser bastante
divertido. Obriga-nos a divergir e a convergir
de forma iterativa, faz-nos navegar por vários
sentimentos como a alegria, a frustração, o
medo, a ansiedade, a incerteza, e a sensação
de ´Eureka´. É um processo partilhado e, por
isso, é transformador e evolutivo”, salienta.
CONTAGIOSA E TRANSVERSAL
A criatividade é contagiosa: “Por isso,
quando as empresas escolhem a criatividade
como pilar orientador impulsionam-na
de forma transversal a todo o talento da
empresa, e ela acaba por surgir até onde
menos se espera”, afirma. Em sua opinião,
retira a pressão de que só são criativas as
mentes brilhantes: “De repente, passamos a
aceitar como válidos os contributos de onde
quer que surjam. Além da enorme vantagem
de permitir encontrar caminhos, soluções
inovadoras e distintas, cria uma equipa mais
confiante e até mais motivada”.

MITOS DO “JOGO”
“Há um mito na
comunidade criativa de que
há alturas tenebrosas em que
temos ´bloqueios criativos´”,
comenta Marlene Gaspar,
contrapondo: “O bloqueio
criativo, como defende Seth
Godin, não existe, porque ser
criativo é uma escolha, e eu
não escolho estar bloqueado”.
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A LLORENTE & CUENCA (LLYC) está
como peixe na água no círculo virtuoso da
criatividade, da inovação e da experiência.
Mas, o mais importante e principal ativo
é o talento das suas pessoas, tal como
sublinha a diretora sénior da área de
Engagement e Deep Digital Business.
Marlene Gaspar diz ainda que equipas
escolhidas em função dos desafios e
soluções criativas data driven permitem
não só identificar oportunidades como
antecipar o amanhã.

www.briefing.pt

mais importantes empresas independentes
do continente americano. O mercado
acompanha este fenómeno”, salienta.

Temos de estar
preparados para trabalhar
à sombra da incerteza.
Devemos aceitá-la
e encará-la, e essa
é a parte divertida

Há também um fantasma que assombra
o processo criativo, o da angústia de não
ter uma ideia suficientemente boa ou da
exposição à crítica. “A prática de fazer, ver a
fazer, de partilhar e de mobilizar as nossas
energias para encontrar a solução são as
armas para combater estas ´barreiras à
criatividade´. Temos de criar fluidez no
processo e praticá-lo, sem medos”, advoga.
Paralelamente, a criatividade tem um tic-tac, por vezes perverso: a gestão do tempo.
Mas também faz parte “do jogo” e ajuda a
desencadear o processo.
VERDADEIRAMENTE
TRANSFORMADORA
Entende que a criatividade nem
sempre é fácil de medir, mas tem impacto no
bem-estar, na satisfação pelo bem comum
e na mudança de hábitos. “Acredito que é
verdadeiramente transformadora. Tem o papel
de dar a conhecer, de forma a captar a atenção
e a criar interesse por um produto ou por um
serviço e torná-lo sexy, atrativo”, explica. Por
isso, impacta os resultados do negócio e a sua
reputação, e quanto mais bem-sucedida e
eficaz, melhores serão os resultados.
A MAIS PROCURADA
Segundo a EY e o Observatório Future
for Work Institute, 91% das empresas preveem
que a criatividade seja a competência mais
procurada num futuro próximo. A propósito,
Marlene Gaspar sublinha que o ativo principal
das empresas é o capital humano, talento,

competências, experiência tácita, empatia
e criatividade, mas ressalva que nem todas
possuem estas duas últimas características
e que é preciso desbloqueá-las. “As que já
trabalham com esta orientação estão melhor
preparadas para enfrentar os desafios”, defende.
NOVA FÓRMULA
O universo criativo será aquele que
conseguir resistir à ascensão dos robots e
da automatização, sendo cada vez mais
importante estimular a criatividade nas
diferentes profissões, carreiras e idades, de
modo a tornar os indivíduos, as empresas e
as futuras gerações mais preparados para um
trabalho mais creativity-focused, capaz de
criar mais valor e eficiência, afirma Marlene
Gaspar. Há quem acredite, inclusivamente,
que a criatividade é a nova fórmula para gerar
produtividade, segundo a qual as equipas
serão moldadas para pensar estratégica e
criativamente sobre os desafios e o rumo da
empresa, partilhando uma visão de futuro – e,
neste processo de formação e aprendizagem,
o reskilling e o life-long learning serão
estruturais. “As agências criativas eram as
detentoras desse recrutamento, mas as
consultoras de comunicação e de negócio
já estão bem cimentadas nesse ponto. A
LLYC é um exemplo: temos integrado perfis
e estúdios criativos. Duas das três últimas
aquisições foram a China, uma agência
de publicidade várias vezes premiada em
Espanha, e a Beso, uma agência criativa
data-predictive, considerada como uma das
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BEST OF
Quanto aos projetos mais criativos
desenvolvidos pela LLYC em 2021, começa
por destacar a campanha “Avós do Peito, Avós
para Sempre”, que surgiu de forma pouco
convencional. Não houve pitch nem intenção
do cliente em trabalhar com uma agência,
mas uma vontade da LLYC em trabalhar a
marca. Numa sessão interna de partilha de
conhecimento com Daniel Matias, neto do
fundador dos icónicos rebuçados Dr. Bayard
e responsável de marketing da empresa,
aperceberam-se, com base num insight, que
os clientes mais fiéis pertencem à geração
que, devido à pandemia, ficou mais isolada: a
dos avós. “A história despertou-nos memórias
felizes e um sentimento de gratidão pelas
vivências que tivemos e queremos continuar
a ter com os nossos avós. Quisemos partilhar
o sentimento, em julho de 2021, quando
mais de 90% da população acima dos 75
anos já estava vacinada. Além disso, era o
mês em que se celebrava o Dia dos Avós. Por
conseguinte, revelou-se como o momento
perfeito para o poderoso rebuçado assumir
uma voz ativa no combate ao isolamento”,
refere. Em 2021, fizeram ainda projetos
relevantes para a Google (o lançamento
do primeiro estudo em Portugal sobre a
forma como os portugueses pesquisam),
para a Noocity (a comunicação das hortas
corporativas em Portugal), Pernod Ricard (o
lançamento da categoria light da Beefeater),
Bridgestone (o lançamento da websérie
“Sou Olímpico”), Xiaomi (a comunicação da
aposta da empresa em Portugal), Dove (a
comunicação do premiado projeto “Reverse
Selfie”) e para a Medway (o lançamento da
campanha “Arte na Ferrovia”), entre outros.
O MELHOR DE DOIS MUNDOS
Falando de criatividade versus futuro,
argumenta que esta é, simultaneamente,
uma competência e uma atitude: “Temos de
estar preparados para trabalhar à sombra
da incerteza. Devemos aceitá-la e encará-la,
e essa é a parte divertida”. Sobre o tema, diz
ainda: “Usar a criatividade implica aceitar o
risco, confiar em nós e nos outros, trabalhar
para preparar o que aí vem, mantendo o
radar ligado, para que as ideias consigam
dar resposta a esses desafios. Uma parte
fundamental do nosso trabalho apoia-se na
capacidade de extrair insights sobre os quais
desenvolvemos um conceito criativo. A nossa
criatividade é data driven e, por isso, a nossa
área digital transformou-se em Deep Digital
Business, porque acrescentamos data, AI e
RA à equação. A criatividade, a empatia e a
tecnologia são a combinação terapêutica da
vacina que as equipas tomam com doses
de reforço periódicas para responder aos
próximos desafios”.

PORTEFÓLIO

O ANO QUE SUBIU A
TORRE COM A MOLA

Deixou os “Films” e encaixou a MOLA
no nome. Subiu “A Torre”, que,
astrologicamente falando, significa ter
feito uma renovação com um final feliz.
Ganhou quatro realizadores e um diretor
de Produção. Assumiu um novo modo de
comunicação interna. Assim foi o 2021 da
SHOW OFF | MOLA: “Uma odisseia no
espaço”. Para este ano do tigre, o produtor
executivo, Alexandre Montenegro, espera
que haja oportunidades de contactos com
todos os players.

FILME COM SANGUE NOVO
“Dedos”, com criatividade da BAR Ogilvy para
o Placard, é um “excelente exemplo” do que os
novos realizadores com sangue novo – neste
caso, a Angie Silva – trouxeram à produtora.

MUITO MAIS QUE (SÓ) FILMS
Resiliência é a palavra que define 2021
na SHOW OFF | MOLA. Para quem acha piada
ou presta atenção ao que dizem as cartas do
tarô, foi o ano d’ A Torre porque levou a uma
“reconstrução com sucesso garantido no final”.
A metáfora é do próprio produtor executivo,
Alexandre Montenegro, que a justifica com a
ampliação da oferta ao mercado publicitário:
o portefólio ganhou quatro realizadores,
cada um com a sua linguagem e as suas
experiências distintas; e assumiram aptidão
para os conteúdos de forma generalizada,
tanto para televisão como para digital.
Um “excelente ano”, em que
reforçaram ainda a equipa com um novo
diretor de Produção, Alexander Papin, que
veio sobretudo da área do service. “Trouxe-nos novos ares e refrescou a equipa. A
sua experiência com grandes produções
estrangeiras adicionou ainda mais qualidade
aos nossos filmes”, afirma.
Foi “uma odisseia no espaço”, que
os levou a assumir na insígnia a produtora
especializada em animação MOLA – “o que
já não era sem tempo” – e a retirar a palavra
“Films”, pois sentem-se hoje “muito mais
completos e abrangentes do que apenas
uma produtora publicitária”. São a SHOW
OFF | MOLA.

FILME COM MAIS DESTAQUE
“É difícil escolher entre muitos, pois todos
os nossos projetos são tratados de forma
única dentro da produtora, o que torna
todos especiais, mas, sem dúvida, que o
filme ‘Caixão’”, diz Alexandre Montenegro,
justificando a escolha com o ter ganhado
diversos prémios, entre os quais – “o mais
interessante de todos” – o El Ojo Emoción.
O júri da nova categoria do El Ojo de
Iberoamérica selecionou o filme do Queer
Lisboa, com criatividade da Coming Soon,
através das suas emoções por inteligência
artificial – que, acredita o realizador, tem
“impressionantes critérios” e pode vir a ser o
futuro dos festivais publicitários no mundo.
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BOA ADAPTAÇÃO AO MERCADO
Reinventaram-se e, “sem falsa
humildade”, podem afirmar que
responderam ao “desafiante ano de 2021
de forma muito positiva, adicionando
ainda mais valor à relação custo-benefício”
dos projetos para os seus clientes. “Nos
adaptámos à realidade dos orçamentos
cada vez mais enxutos, dos prazos cada vez
mais apertados e do surgimento – mais
uma vez – de novos concorrentes no nosso
mercado”, conta Montenegro.

Um cliente, seja de que
dimensão for, que se
dirija a que canal de
comunicação for, ao
entregar sua produção à
SHOW OFF | MOLA, sabe

FILMES COM BOM FEEDBACK

que terá uma resposta

“O Regresso do Gervásio”, da Sociedade Ponto Verde, com criatividade da Winicio, e “Origens”,

profissional e uma

da Água de Luso, desenvolvido pela Leo Burnett, trouxeram um feedback “muito positivo”

entrega total

à SHOW OFF | MOLA. “Além da responsabilidade social, já colocou a produtora em diversas
revistas internacionais da área da animação”, conta Montenegro.

INOVAR A COMUNICAÇÃO
Como consequência da pandemia,
criaram um novo método de comunicação
interna: o OCC – Orçamento, Criatividade e
Cronograma. Este consiste na partilha de
cada projeto com grande parte da equipa
da casa – no mínimo a um representante de
cada departamento –, para se debaterem
as abordagens possíveis de criatividade,
produção, orçamento expectável e pósprodução. Depois, existe um contacto
direto prévio com a agência, de forma a
que, quando apresentam a proposta final,
estejam em sintonia com o OCC. “Desta
forma – e por muitas vezes ao longo deste
ano – acabámos por viabilizar ideias que
ficariam na gaveta”, diz.
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FILMES COM MUITO HUMOR
A produtora destaca alguns filmes para o Sport
Lisboa e Benfica, como o “Incha” e o “Prenda
de Natal 2021”, assinados pel’O Escritório.
“Filmes sempre com muito humor, em que
tentámos através de processos simples, como
o elenco ou as localizações, valorizar a ideia
e o produto final. Ficámos muito contentes
com o resultado final”, afirma.

Se a SHOW OFF | MOLA
puder trazer um Leão
(de Cannes) ou mesmo
outras espécies para
Portugal, será sempre o
reconhecimento de que
está a fazer bem o seu

QUALIDADE COMO UM TODO
Não diz de todas as produtoras, mas da
maioria o que diferencia a SHOW OFF | MOLA
é a sua “qualidade no processo como um
todo”. Esta é fruto de um “excelente trabalho”,
que vai desde a “robusta e séria” área
administrativa até à “entrega total” da equipa
de produtores, realizadores e pós-produtores.
“Um cliente, seja de que dimensão
for, que se dirija a que canal de comunicação
for, ao entregar sua produção à SHOW
OFF | MOLA, sabe que terá uma resposta
profissional e uma entrega total, desde a área
criativa até à burocrática”, defende Alexandre
Montenegro. “Parecendo que não, já nos
diferencia de 90% do mercado”, assevera.

trabalho

ESPÉCIES BEM-VINDAS
A ambição da produtora é ter
oportunidade de contactar com todos os
players, agências e clientes do mercado
nacional, e, ao mesmo tempo, alargar a sua
influência ao internacional. Cada projeto será,
seguramente, diz o realizador e produtor
executivo, um caminho para uma fidelização
futura, uma vez que têm “muita confiança”
no trabalho que estão a realizar e a certeza de
terem uma equipa que apresenta “soluções
viáveis perante todos os desafios”.
“Queremos muito que seja a
continuação desta renovação de ciclo. Uma
produtora sólida, mas com juventude. Familiar,
mas com uma grande equipa fixa. Próxima
dos clientes nacionais, mas com trabalho
produzido para todo o mundo”, deseja.
Alexandre Montenegro termina a dizer
que, apesar de o novo ano chinês ser o do
tigre e de também não ser um amante da
caça, se a SHOW OFF | MOLA puder trazer um
Leão (de Cannes) ou mesmo outras espécies
para Portugal, será sempre o reconhecimento
de que está a fazer bem o seu trabalho.

FILME INTERNACIONAL
Para o mercado internacional, o projeto
documental “Soul Hunger Porsche”, assinado
pela Coldhouse Collective, foi “extremamente
interessante”. “Cada vez mais, as marcas
produzem conteúdos de alta qualidade e foi
uma estreia simpática do nosso departamento
de service, para uma das marcas mais
desejadas de automóveis”, diz o produtor
executivo da SHOW OFF | MOLA.
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Nesta foto estão todos
os realizadores do mundo
que já ganharam
o El Ojo Emotion.

Alexandre Montenegro, realizador do ﬁlme “Caixão” para o Queer Lisboa, o primeiro ﬁlme a
ganhar o revolucionário Prémio El Ojo Emotion no El Ojo de Iberoamérica. Conheça o ﬁlme,
toda a equipa por trás do projeto e saiba mais sobre o trabalho da Show Oﬀ | Mola em showoﬀ.pt
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INOVAR E
SURPREENDER

CAMINHOS FELIZES
Por onde andou a Mosca em 2021?
Por “muitos lugares novos e diferentes”,
responde o fundador e diretor-geral. “Criámos
campanhas inovadoras para novos clientes
e continuámos a surpreender os clientes da
casa. E andámos também por áreas como
as campanhas políticas para a Iniciativa
Liberal e a campanha Novos Tempos, para o
PSD Lisboa”, explica. Mas não só: “Andámos
também pelo crescimento da Mosca com
a criação de novas valências no digital e na
publicidade.” “Mas, acima de tudo, andámos
pelos caminhos que nos fazem felizes. Nos
caminhos da inovação e da criatividade.
Continuamos a não querer ser a maior
agência, mas queremos ser a agência mais
feliz”, completa Manuel Soares de Oliveira.

BEN&JERRY’S

INICIATIVA LIBERAL

A Mosca faz campanha pelo poder das ideias.
Independentemente das marcas a que empresta a sua
criatividade, sejam elas marcas comerciais, sejam campanhas
eleitorais. É o fundador e diretor-geral da agência, Manuel
Soares de Oliveira, quem o diz, reforçando a aposta em
inovar e surpreender.

O PODER DAS IDEIAS
Não foi a primeira vez, mas, em 2021,
a Mosca foi “a votos”. “A agência já trabalha
com campanhas políticas há muitos anos. Já
trabalhámos com vários partidos (PS, IL e PSD),
mas é verdade que as campanhas dos últimos
EM FORMA
anos têm tido maior visibilidade”, comenta. A
O balanço é positivo, mas, ainda
propósito, Manuel Soares de Oliveira sublinha
assim, há pontos altos. Manuel Soares de
a forma como a agência está na política:
Oliveira elege as campanhas para o Placard.
“Respeitamos a inteligência do consumidor,
pt e para os laboratórios Janssen, mas
pois sabemos que o mesmo responde com
também a campanha “Novos Tempos”,
empatia às marcas que o respeitam.
para a Câmara de Lisboa. Porém,
Temos a mesma forma de
entende igualmente que “uma
trabalhar quando não são
agência é tão boa quanto os
consumidores, mas eleitores.
seus últimos trabalhos” e,
As campanhas políticas não
nesse sentido, destaca o
Acreditamos no poder
precisam de ser a pobreza
das ideias e sabemos
mais recente trabalho para
de ideias que têm sido”. Daí
que a criatividade e a
a Ben & Jerry`s, “Não sejas
que acredite que “o poder
estratégia podem fazer
Baunilha”, que descreve
a diferença
das ideias vence sempre”.
como “uma campanha
UM ANO POSITIVO
E, tendo em conta o
caminho trilhado, o fundador da
Mosca não hesita em afirmar que 2021 foi
“um ano muito positivo com um crescimento
significativo”. E especifica: “Começámos a
trabalhar com vários novos clientes que querem
resultados surpreendentes e inovação nas suas
comunicações.”

super inovadora e que está a
dar muito que falar”. O que o
leva a rematar: “A Mosca está em
grande forma.”
O ADN DA MOSCA
A Mosca começou a voar há oito
anos. E, desde o primeiro dia, a criatividade
tem sido sempre a mesma. É o fundador da
agência que o diz: “Acreditamos no poder
das ideias e sabemos que a criatividade e a
estratégia podem fazer a diferença. A nossa
maneira de estar no mercado é diferenciada,
pois achamos que uma boa ideia tem sempre
lugar, seja qual for o meio”.

JANSSEN

BEN-U-RON

PLACARD.PT
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O ANO DA
CONSOLIDAÇÃO

SURPRESA E BONS SPOTS
Sobre as especificidades da
comunicação em Saúde, o líder da Shinecare
esclarece que, apesar de
a empresa comunicar
em meio hospitalar,
as campanhas não se
restringem a produtos
ou serviços relacionados
com a saúde ou bem-estar. O verdadeiro
objetivo é surpreender
positivamente as
pessoas, apresentando
bons spots publicitários,
informativos e
até didáticos.
Frequentemente
confrontados com
prolongados períodos
de permanência
nestes espaços, os
utentes beneficiam, assim, dos conteúdos
publicitários e informativos disponibilizados
pelos equipamentos.
CURTA, CLARA E SEM RUÍDO
Jorge Santos reconhece que já se sabe
quase tudo sobre publicidade assertiva, que
deve ser curta, clara, sem ruído, esclarecedora
e de modo a surpreender, sendo que o
formato vídeo é o que mais prende a atenção.
“Para que o impacto atinja a plenitude,
contribuem de forma decisiva equipamentos
de qualidade, com boa definição, elegantes e
que se integrem harmoniosamente no meio
para que o utente se foque no fundamental: o
conteúdo, a mensagem”, especifica.

Do portefólio da Shinecare – Comunicação em Saúde fazem
parte boas perspetivas de crescimento, o que nas palavras
do CEO, Jorge Santos, se traduzirá, até ao final do primeiro
trimestre, no aumento de 20 mupis à rede, distribuídos pelo
Algarve, Madeira e Açores. Dedicada à comunicação digital
em meio hospitalar, a empresa, presente em 11 hospitais,
centrava-se até agora em Lisboa e no Porto.

FATO À MEDIDA
A propósito, constata que tem sido
muito interessante perceber o interesse das
marcas neste meio – não sendo inovador, o
contexto em que está inserido é diferenciador.
“Contamos com marcas de referência, como
a Altice Portugal, AdvanceCare, Widex e Zeiss,
que têm sido âncoras no nosso crescimento
com redes a nível nacional, comunicando
de forma continuada com campanhas
integradas. Algumas estão connosco desde
o arranque do projeto e já renovaram o
investimento, fruto dos bons resultados
obtidos”, sublinha. Por outro lado, há marcas
e agências que apostam em campanhas
mais pontuais e em
localizações mais
específicas, de acordo
com a sua estratégia. “É
também isto que nos
diferencia, não somos
estáticos ou rígidos,
temos a flexibilidade
necessária para projetos
de características
muito distintas,
surpreendendo com
´o fato à medida´ do
cliente”, sustenta.
OBSERVAR
ENQUANTO ESPERA
Os suportes
utlizados oferecem
uma conjugação de
caraterísticas valorativas da comunicação.
“São localizações com muito tráfego de
pessoas, normalmente visíveis para quem
se encontra num momento de espera, e
sem grande ruído visual, o que permite
que o mupi assuma maior destaque”,
justifica. A adaptabilidade permitida pelos
equipamentos é igualmente valorizada:
“A rapidez com que conseguimos colocar
ou alterar uma campanha é imbatível. A
possibilidade de programação que o nosso
software oferece permite um direcionamento
muito eficaz da comunicação para os
diferentes targets.”
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ESTRATÉGIA ADAPTADA
A Shinecare lançou-se em pleno auge
pandémico, que causou alguma retração dos
anunciantes. Nalguns hospitais, e por alteração
dos circuitos de circulação ou criação das
alas Covid-19, alguns mupis ficaram inativos.
“Ainda assim, contámos sempre com apoio
e colaboração absolutamente excecionais
dos grupos hospitalares, no sentido de
encontrarmos alternativas”, ressalva.
NORMALIDADE PARA BREVE
O ano em curso será de viragem, há
bons indicadores por parte das marcas – em
termos de investimento em publicidade –, e
dos hospitais, perspetiva o CEO da empresa.
“Vamos crescer dentro dos grupos hospitalares
em que já estamos presentes e ampliar
a nossa rede. Sentimos que a retoma da
´normalidade´ está para breve e que a área da
saúde será uma aposta forte”, sublinha.

GESTÃO REMOTA

DE CONTEÚDOS

A MELHOR RECEITA
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EXCLUSIVIDADE NO SEGMENTO
POSICIONAMENTO ESTRATÉGICO
EXPOSIÇÃO ALARGADA

WWW.SHINECARE.PT

+351 261 322 106

RUA JOAQUIM MARIA SIMÕES, Nº 1 - 2560-281 TORRES VEDRAS

PORTEFÓLIO

O ANO DO RE

Na FCB Lisboa, 2021 foi o ano do prefixo
“re”. De resiliência, de rever processos,
e de reforçar a ideia da empresa. Tudo
isto – diz o CEO, Edson Athayde – sem
tentar, ou poder, repetir coisas que deram
certo no passado. Já em 2022 o “re” vai ser
de reinvenção: para fazer mais, diferente
e melhor. Tudo menos um dia a dia
previsível.

A CURIOSIDADE MARCOU O ANO
Um ano curioso, mas bom. É desta
forma que o CEO da FCB Lisboa, Edson
Athayde, carateriza 2021. Acredita que vai ficar
na memória como o ano após o susto, que foi
2020, e em que – diz – “tudo deu um pouco
mais de trabalho que o normal”. “Foram 12
meses que pareceram 30, mas, ainda assim,
foi um ano bom”, admite.
Instado a definir o ano da agência numa
palavra, o também Chief Creative Officer (CCO)
sintetiza em menos, mais concretamente no
prefixo “re”: “da resiliência, do rever processos,
do reforçar a ideia de empresa”. “Tudo isso sem
tentar, ou poder, repetir coisas que deram certo
no passado”, observa.
ALEGRIA A DESCONFINAR
Manter a cultura de empresa em 2021
tem sido “um desafio e tanto”. “Éramos, somos,
uma agência muito dedicada às pessoas.
Desde 2014, por exemplo, que implementámos
uma metodologia que, ano a ano, tira horas
de trabalho (que continuam pagas) dos
nossos colaboradores para que possam ter
mais vida lá fora”, comenta, salientando que
o confinamento “desvirtua muito isto”. Conta
o “gozo” que dava levar os colaboradores ao
cinema, ao teatro, a comer à beira do Tejo, o que
estão a retomar, embora sempre com alguns
constrangimentos. “Para quem está de fora
pode parecer estranho, mas sabemos que uma
empresa criativa precisa muito da alegria de
quem nela trabalha”, sustenta.
BELA SAFRA
Edson Athayde compara 2021 a um
vinho: “Foi uma safra muito boa” em termos
de prémios, diz. A FCB Lisboa ganhou,
pelo terceiro ano consecutivo, um prémio
Ouro no Act-Responsible, que escolhe as
melhores campanhas do mundo de
responsabilidade social; o único
prémio para Portugal no PHNX
Tribute (Prata); e seis casos
finalistas e um Ouro Prémios
2021 vai ficar na memória
como o ano após o susto
à Eficácia. A agência
(que foi 2020). Foram 12
figurou também no Top
meses que pareceram 30.
50 das Melhores Agências
Onde tudo deu um pouco
do Mundo no Cresta
mais de trabalho que o
Awards, teve um projeto no
normal. Mas, ainda assim,
Top Ten do AdForum das
um ano bom
Melhores Campanhas de
Turismo do Mundo e recolheu
o hexacampeonato de Agência
do Ano nos Prémios Lusófonos.
“Foram dezenas e dezenas de prémios e
reconhecimentos nacionais e internacionais”,
comenta o CEO.
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A CAMPANHA MAIS EFICAZ
CMTV (FILME + ANÚNCIOS)
“Conseguimos, com um orçamento mínimo,
dominar as atenções numa guerra publicitária
que envolveu todas as marcas do sector. As
nossas bifanas provaram que eram mais
saborosas que as bifanas dos outros”.

A CAMPANHA MAIS POSITIVA
OCEANOS SEM PLÁSTICOS – VAI DAR M...
“Pode não parecer, mas qualquer campanha
a alertar para os perigos do mundo é também
um elogio à esperança. Apesar de dizermos
que se não fizermos nada vai dar m... O que dizemos
na verdade é que acreditamos no poder
da humanidade agir bem e escolher um
futuro melhor”.

Queremos continuar a
ser a principal referência
da publicidade

À VOLTA DA MESA
Quase dois anos depois de entrar
nas nossas vidas, a Covid-19 diminuiu a
criatividade ou, pelo contrário, estimulou-a?
Edson Athayde entende que ninguém
deve comemorar ou minimizar os efeitos
de uma pandemia, até porque, nota,
“cabeças separadas não pensam tão
bem como cabeças juntas”. “Procurámos
compensar, com muito esforço, os efeitos
do distanciamento. Descobrimos que até
conseguimos. Mas temos saudades de poder
trabalhar nos projetos à volta de uma mesa”,
conta.
Para ficar veio o modelo híbrido de
trabalho. “É o caminho natural e um desejo da
maior parte dos colaboradores”. A propósito,
revela que a agência está a pensar em mudar
até de escritório, abrir mão de um espaço
com lugares fixos para um em que as pessoas
possam ir quando quiserem, quando for
melhor para o projeto que tiverem em mãos.
“Possivelmente, é assim que estaremos já no

portuguesa no exterior.
Para isso temos de ser
cada vez mais abertos
para o mundo

A CAMPANHA COM MELHOR
USO DO MEIO
MAPA CMTV
“Nunca um simples mailing provocou
tantas reações nas redes sociais. Meia
dúzia de mapas em canudos nas mãos
das pessoas certas provocou um buzz
tremendo. Até o dono da estação
concorrente veio a público elogiar a ação.
Eficácia é isto”.
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A CAMPANHA MAIS CRIATIVA
LIVRO DA MISSÃO PARALÍMPICOS
“Escolhemos um trabalho de design, de
BTL para mostrar que a criatividade pode
existir em qualquer lugar. Um projeto
muito bonito que entrou para a história
do desporto em Portugal”.

fim do ano”, adianta.
CONTRA O PREVISÍVEL
“Somos capazes de tudo”, garante
o CEO quando se fala das aprendizagens
dos últimos dois anos. “A dificuldade é a
mãe da invenção”. E, em 2022, o foco estará
em incentivar mais a existência de projetos
em colaboração com entidades externas,
desde artistas e profissionais de outros
países. “Queremos continuar a ser a principal
referência da publicidade portuguesa no
exterior”, afirma, acrescentando que, para tal,
a agência tem de ser cada vez mais aberta
para o mundo. 2022 vai ser, pois, de um “re”
diferente: “Será o ano da reinvenção”. “Fazer
mais, fazer melhor, fazer diferente, acertar
diferente, errar diferente, tudo menos um dia-a-dia previsível”, remata.

A CAMPANHA MAIS MEMORÁVEL
PEDRINHO ANO NOVO
“Esta veio mesmo na virada de 2020 para os primeiros dias de 2021. Foi o necessário
follow up de um dos filmes mais queridos e memoráveis que já fizemos,
o “Pedrinho”, lançado já na segunda semana de pandemia”.
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AS OPORTUNIDADES
QUE VÊM DO
INCONFORMISMO

ESTRATÉGIA E
CRIATIVIDADE
A Leo Burnett define-se
como uma agência de estratégia
criativa e de criatividade estratégica.
O diretor criativo executivo justifica o
posicionamento com a combinação
de data e intuição, de originalidade
e inteligência, de craft e tecnologia
para chegar a um resultado que
seja “verdade para o consumidor e,
consequentemente, para o cliente e
a sua marca”. “Este posicionamento
reflete-se na relação que temos e
nutrimos com os nossos clientes, de
colaboração e parceria, de cocriação
e entrega”, conclui.

INCONFORMISTA
É esta a palavra que o diretor criativo
executivo da Leo Burnett, Steve Colmar,
escolhe para descrever o portefólio da agência.
E explica porquê: “O nosso portefólio reflete a
forma como pensamos as marcas, guiamos
a estratégia e desenhamos ideias. É um
inconformismo que se manifesta com duas
características: é holístico, porque acreditamos
que é preciso ter visão do todo, do negócio
do cliente ao comportamento humano do
consumidor, e é eclético, porque defendemos a
variedade que se adapta e não formulas que se
aplicam. ‘No size fits all’.”
SENTIDO DE OPORTUNIDADE
Quanto ao que distingue as campanhas
da agência do Publicis Groupe e que funcione
como uma assinatura, não hesita em afirmar
que é o “sentido de oportunidade”. É que
“qualquer briefing pode ser o início de uma
grande ideia”, seja uma brochura, um post, um
filme, uma ativação ou uma grande campanha
global. “Procuramos sempre o diferente com

Se há palavras que constam do léxico da
Leo Burnett Lisboa, agência do Publicis
Groupe, a primeira é, certamente,
inconformismo. Mas não está só:
diferenciação, oportunidade, parceria
fazem-lhe companhia e dão forma a um
portefólio em que o diretor criativo
executivo, Steve Colmar, destaca duas
marcas: a Domino´s Pizza e a Central
de Cervejas.

propósito em tudo que fazemos, em cada
pequeno detalhe. Às vezes, é mais óbvio no
insight, às vezes na história, às vezes no craft. O
importante é que se sinta aquele sentimento
de ‘wonder’”, contextualiza.
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UMA PARCERIA QUE MOVE
É nessa lógica de parceria
que se inscreve a relação com a
Sociedade Central de Cervejas,
que começou há cinco anos para
as marcas Luso e Heineken. É,
diz Steve Colmar, um trabalho de
desenvolvimento que vai do pensamento
estratégico, na base das marcas, à criatividade
com relevância e impacto, aplicado a
touchpoints variados. Realça que, apesar de
cada marca apresentar desafios distintos,
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Lourenço e Teresa C. Freitas, tornaram-se porta-voz da novidade. A proximidade do
consumidor português foi conseguida em
ativações como as Pure Piraña Pool Parties, a
presença no festival Iminente com um mural
desenhado por Pedro Podre, ou a parceria com
Summer Market, da Stylista.
Um dos trabalhos para outra marca do
Grupo Heineken foi premiado: a ação “Guinness
6 Nations” conquistou Prata no último festival
do ADCE – Art Directors Club of Europe, na
categoria de print & outdoor craft-illustration.
Um prémio com o sabor do reconhecimento
do caminho trilhado pela agência: “Quando
campanhas ganham prémios, sabemos que
é resultado de um processo colaborativo, de
pessoas apaixonadas por boas ideias. Cliente,
agência e outros parceiros. O protagonista é o
coletivo”, comenta Steve Colmar.
COMUNICAÇÃO DIFERENCIADA
A Domino’s é outra das presenças no
portefólio da Leo Burnett, uma marca para a
qual – nas palavras do diretor criativo executivo
– a agência tem desenvolvido um trabalho
autêntico, que potencia resultados e atua no
espaço da diferenciação. Trata-se de uma marca
que tem vindo numa jornada de crescimento
pelo seu posicionamento diferenciador, num
tom contemporâneo e não conservador: “O
trabalho de comunicação que temos vindo
a fazer com a marca assenta nesse mesmo
espírito diferenciador, de não conformismo e
de questionar as convenções, de forma a que
ninguém fique indiferente.”
O primeiro ano traduziu-se num
investimento consistente em comunicação,
em linha com plano de abertura de lojas,
consolidando a presença a nível nacional, com
uma forte aposta em criatividade e produção
local. Em 2021, evidenciam-se três campanhas,
todas em televisão, rádio e digital: lançamento
da Pizza Cheese Rollers, Euro e lançamento
da Pizza de Chouriço. Especificamente para
o digital, destacam-se as ativações Valentine
Babies, Lunch Break e Halloween.
Sobre esta parceria, o diretor de
mercado da Domino’s, Ricardo Abreu, não
tem dúvidas em afirmar que as campanhas
desenvolvidas no ano transato, que define
como integradas e inovadoras, ajudaram a
marca a aproximar-se ainda mais dos seus
clientes. “Estamos muito satisfeitos com a
parceria com a Leo Burnett”, partilha.

fruto do momento e/ou estágio em que se
encontra, o fio condutor é o mesmo: “Uma
forma de pensar holística, um output eclético,
impulsionados por calçarmos os sapatos da
marca e do consumidor, colocando sempre
muita verdade no que fazemos.”
O desafio mais recente, que chegou em
2021, prendeu-se com o lançamento de Pure
Piraña, marca de hard seltzer a entrar no mass
market em Portugal.

Trata-se de uma marca muito jovem
no universo do Grupo Heineken e só presente
em cinco mercados a nível global. Coube à Leo
Burnett a conceção da campanha, focada na
apresentação funcional do novo produto, mas
também na abertura dos canais da marca, com
o primeiro sampling a acontecer no Instagram.
Criadores de conteúdos internacionais, como
Paperboyo, Manuel Betcher e Paulfuentes
Design. e nacionais como Suissas, José
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MAIS DO MESMO, NÃO!
Estas marcas pertencem a mercados
competitivos, o que, na ótica da agência,
significa que são também muito desafiantes.
“E é justamente isso que nos move. É o
combustível que nos estimula a fazer sempre
melhor, a primar pelo diferenciador, a
questionar as fórmulas prontas. Em mercados
onde não há espaço para mais do mesmo,
o nosso inconformismo impulsiona o nosso
trabalho a não passar despercebido e cria
exponencialmente oportunidades para as
marcas”, argumenta Steve Colmar.

PORTEFÓLIO

RESILIÊNCIA
E ADAPTAÇÃO

ESTAR PERTO E SABER OUVIR
“Somos uma agência de publicidade, os nossos
ativos são as pessoas, a equipa. Possuem experiências
e funções distintas, mas têm um objetivo comum:
entregar soluções de excelência que acrescentem valor
aos negócios dos clientes”, afirma o diretor de Marketing
da Tux & Gill. Francisco Leitão de Sousa reconhece,
no entanto, que o teletrabalho teve consequências
pesadas que conseguiram ultrapassar, apesar do custo.
“O principal objetivo foi manter o nível de qualidade
do trabalho, o que conseguimos, mas que exigiu
mais de todas as equipas. Também os nossos clientes
foram inexcedíveis, o facto de trabalharmos com
responsáveis de marca muito experientes foi essencial”,
evidencia. Para o sucesso da comunicação, diz que
foi fundamental manter a simplicidade e continuar a
estar perto do cliente. “Esse é o nosso foco: desenvolver
soluções baseadas na simplicidade e construir relações
de parceria. Investir no conhecimento do negócio dos
clientes, estar perto, saber ouvir. É assim que damos
resposta a cada desafio”, garante.

Resiliência e adaptação são as “armas” usadas pela agência
de publicidade Tux & Gill para enfrentar a nova realidade
desencadeada pela pandemia de Covid-19, declara o diretor
de Marketing, Francisco Leitão de Sousa. Orgulhoso do
ativo de pessoas que ali trabalham, sublinha que só assim
tem sido possível conquistar a confiança dos clientes.

CADA PROJETO UM DESAFIO
Fazendo uma retrospetiva sobre o trabalho desenvolvido nos últimos dois
anos, a agência destaca os projetos para GreenVolt, Um Bongo, EGF, Associação
Acreditar e Santander. Sobre o GreenVolt diz que se tratou de um projeto de
branding desenvolvido para este player novo no setor das energias renováveis cuja
missão é desenvolver e gerir um portefólio de empreendimentos de produção
de energias renováveis e contribuir para a neutralidade carbónica e para um
planeta mais sustentável. “A ambição de ser um game changer num setor
altamente concorrencial e cheio de gigantes empresariais levou-nos a procurar
uma identidade que estabeleça ao mesmo tempo paridade e novidade, com uma
expressão multidimensional em que o movimento reflete a enorme energia da
marca”, explica.

24
FEVEREIRO 2022

www.briefing.pt

MAIS SAUDÁVEL E REAL
Sobre Um Bongo – Alimenta a
Brincadeira (campanha de reposicionamento
de marca), a Tux & Gill justifica: “A mudança
para uma receita mais saudável e a
necessidade de a comunicar ao target pais
(adultos decisores) fez com que tivéssemos
criado um novo propósito para a marca,
apresentando Um Bongo como especialista
e aliado na promoção da vida saudável
das nossas crianças”. Para dar corpo a este

posicionamento foi criada a plataforma
Um Bongo – Alimenta a Brincadeira que,
complementada com uma forte componente
de content marketing, tem trazido às famílias
muitas dicas e sugestões de alimentação
e brincadeira, dois pilares fundamentais
para um crescimento equilibrado. “A selva
e os animais deixaram de ser o centro da
comunicação e a campanha de lançamento
da plataforma trouxe-nos pela primeira vez
para o mundo real”, sublinha.

PORQUÊ?
Quanto ao EGF – O Futuro do Planeta não é Reciclável (campanha de
sensibilização ambiental), resultou de um concurso público lançado pela EGF e suas
concessionárias para levar os portugueses a melhorar os hábitos de reciclagem. Depois
de tantas campanhas a explicar onde e como reciclar, os portugueses continuam a não
aderir à reciclagem. “Para desenvolver uma campanha de sensibilização e mobilização
ambiental, com máxima abrangência e inclusividade, olhámos para o problema de
outra forma e fizemos uma pergunta ainda mais importante: porquê? Assim nasceu o
movimento ‘O futuro do planeta não é reciclável’, cujo objetivo de impactar pelo menos
50% da população residente em Portugal foi largamente superado”, enquadra a agência.
Os resultados de alcance dos vários touchpoints permitiram à EGF aferir uma cobertura
de 100% da população e um aumento de mais de 7% da recolha seletiva.

O nosso foco é
desenvolver soluções
baseadas na
simplicidade e construir
relações de parceria
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LEI EM VIGOR NO DIA SEGUINTE
No que se refere à Associação Acreditar
– Luto Parental (campanha pro-bono), o
desafio da Acreditar era tentar mudar a lei
que dá apenas cinco dias de luto aos pais
que perdem filhos, sendo que, para isso, era
preciso convencer 7.500 portugueses a assinar
uma petição para que o tema fosse debatido
na Assembleia da República. “Convencemos
83.508 portugueses com uma campanha –
lançada em setembro de 2021 –, que contou
com a participação de pais reais que perderam
os filhos para o cancro. E conseguimos
resultados em tempo recorde: a lei que alarga
o período de luto pela morte de um filho para
20 dias foi publicada em Diário da República a
3 de janeiro de 2022, entrando em vigor no dia
seguinte”, frisa a equipa.

O ESPÍRITO QUE MOVE
Possuir um portefólio que evidencia
uma enorme diversidade de marcas, implica
naturalmente utilizar diferentes estratégias de
comunicação, garante, por sua vez, a Diretora
de Estratégia, Inês Mateus de Almeida.
“Desenvolvemos todo o tipo de projetos
para todo o tipo de marcas e adaptamonos ao desafio. Foi assim que nasceram as
unidades de negócio de Digital, Social Media,
HealthCare e Events: o cliente pediu e nós
entregámos. Tudo começa na estratégia, que
analisa cada desafio com os responsáveis
do projeto e da Unidade de Negócio, sendo
que desenhamos o caminho para atingir
esses objetivos. As guidelines de estratégia
são definidas em cada briefing que passa
para a equipa criativa, estruturam/validam
as ideias que são apresentadas aos clientes.
A centralidade da estratégia é o ponto de
partida para a geração de boa criatividade”,
adianta. Numa ótica de futuro, uma coisa
é certa: não querem parar:. “Queremos
continuar a crescer. Queremos aprender com
cada novo desafio e cada novo cliente. É este
o espírito irrequieto que nos move e nos vai
continuar a mover”.

PORTEFÓLIO

NASCIDA EM CONTRACICLO
“A TuxEvents nasceu em contraciclo,
em plena pandemia, e resulta da crescente
vontade dos clientes em ter uma agência que
reunisse know-how para responder a todos os
desafios de comunicação”, afirma Lourenço
Vieira da Cruz, diretor desta business unit com
expertise em eventos digitais e híbridos, e em
ativações de marca.
PRIMEIRO ANO
Para esta unidade de negócio, é
impossível falar deste primeiro ano de
atividade sem referir o que, em conjunto,
foi construído com o Santander. E porquê?
Porque “é um cliente que se destaca pela
exigência, mas, acima de tudo, pela vontade
de inovar e pela enorme resiliência que tem
no cumprimento dos seus objetivos. Isto
permitiu que a TuxEvents, ao longo do seu
primeiro ano de existência, desenvolvesse
cinco eventos para o Santander, reunindo
mais de 12.000 contactos”, salienta.

Queremos contribuir
para a aproximação real
e física das marcas, com
eventos e experiências
memoráveis

Dois outros momentos foram também muito relevantes: a apresentação da revolução do
Groupe Renault em Portugal, a que chamou Renaulution, de grande importância estratégica
para a marca. “Este momento reuniu uma série de tecnologias inovadoras e contou com a
presença de toda a rede de concessionários nacional”, refere.

O outro foi a primeira vez em público da Iniciativa Educação – Teresa e Alexandre Soares
dos Santos, que escolheu o festival FIC.A para dar a conhecer ao público em geral a sua missão.
“Para este projeto desenvolvemos uma ativação onde contámos a história e a missão da IE, dos
seus três programas, tendo um stand de 100m2 com nove atividades digitais e um palco que
permitiu realizar seis formatos de programação que se estenderam pelos seis dias do festival.
Realizámos mais de 26.000 contactos nesta ativação”, contextualiza a agência.

A MESMA BASE
Dado o contexto atual e uma vez que as marcas precisam de influenciar e seduzir
através de experiências e de contacto pessoal, como é que a TuxEvents promove os seus
objetivos? “Queremos contribuir para esta aproximação real, física, com eventos e experiências
memoráveis. A TuxEvents nasce e vive dentro da Tux&Gill, e, por isso, o seu modus operandi é
igual”. Desta forma, a estratégia surge como base para tudo o que é feito, dispondo de uma
forte base analítica para entender o desafio e os objetivos dos clientes. Não há uma receita
única, no entanto todas começam com a mesma base: estratégia. Se os objetivos do cliente
passam por uma experiência e por contacto pessoal, de uma forma muito resumida, teremos
que cruzar uma série de fatores que irão alimentar o departamento criativo”, especifica. Esses
fatores vão desde os valores da marca a trabalhar; à persona do cliente/consumidor e pelo
momento de consumo; até ao próprio perfil da ideia (visibilidade, micro-ativação, evento
com bilheteira, etc.). Entrando no departamento das ideias, a diferença está no lado “multi”
da agência – multicultural, multilingue, multiespectral e de especialidade. “Este lado, livre de
dogmas e assente numa cultura holística, permite que as ideias, no final, sejam vencedoras. Não
significa que se usem todas as ideias, mas o respeito na construção da ´ideia ideal´ é algo que
ainda hoje me surpreende”, acrescentar “o porta-voz”.
RESPOSTAS À INQUIETUDE
O setor dos eventos está naturalmente a recuperar: “Iniciámos 2022 com a conquista
de novos clientes muito relevantes, o que nos deixa muito entusiasmados. O nosso foco está
em manter os atuais clientes e no crescimento da TuxEvents. Estamos a crescer e queremos
continuar a crescer. Continuar a entregar, ao mesmo nível, a todos os clientes é o desafio que
assumimos”. “O grande desafio, de uma forma geral, está na procura constante de respostas à
nossa inquietude. De olhar para o cliente sempre com curiosidade, vivendo a sua marca como
se fosse a nossa marca. Não deixar cair a vontade de fazer mais e melhor”.
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DAR VIDA À CIÊNCIA
A missão da Tux Healthcare consiste
em ajudar as marcas a encontrar um papel
significativo na vida das pessoas, declara a
diretora desta business unit, Sónia Correia,
salientando a aposta num modelo de serviço
assente no suporte estratégico customizado
e entrega tática durante todo o ciclo de vida
de um produto, desde os ensaios clínicos até
à expiração de patentes, oferecendo soluções
inovadoras em todos os pontos de contacto
da comunicação científica.
COMPETIR PELA ATENÇÃO
Neste contexto, o que distingue a Tux
Healthcare é a permanente ambição em
dar vida à Ciência de uma forma memorável
e significativa, razão pela qual precisa das
mentes criativas e inspiradoras dos seus
criativos que oferecem soluções multicanal.
Quanto às particularidades e desafios da
comunicação em Saúde, declara que, à
parte de toda a regulamentação particular
do setor, o desafio trazido pela pandemia é
o diálogo ou a ausência dele: “vamos querer
passar de um modelo de apresentação para
conversão, especialmente em ambiente
virtual”. Acrescenta que a tecnologia permitiu
amplificar o grau de intercambio científico
e conversa ao vivo. Mas na ausência de um
ambiente físico (congresso, consultório,
farmácia), as marcas de saúde são obrigadas
a competir pela atenção e qualidade dessa
atenção. “Para se manterem competitivas,
as marcas terão de entregar informações
relevantes e em formatos que minimizem
a fadiga e gerem envolvimento”, afirma.
Outro desafio prende-se com a confiança
da informação. “A pandemia acentuou a
democratização da informação e hoje temos
dados científicos em tempo real, quer para
o público ´ciência´ quer para o público
em geral. E assiste-se a uma confiança
excessiva em fontes digitais não validadas ou
baseados em modelos de algoritmos curados
em função do perfil dos utilizadores. Urge
manter um equilíbrio entre a qualidade e a
relevância da informação e encontrar formas
de validação dessa informação através de
protocolos validados”, destaca.

FALANDO DE PROJETOS
A agência elege três projetos levados a cabo pela Tux Healthcare: BAYER –lançamento
da marca Supradyne; TONOSOL; e JANSSEN. Recorda, a propósito, que a Bayer lançou em
Portugal a Marca Supradyne, a primeira marca de multivitamínicos no mundo, com 60 anos
de experiência e #1 na Europa. A fórmula única de Supradyn, um suplemento alimentar com
multivitaminas e minerais, desenvolvida para colmatar algumas necessidades de nutrientes,
contém vitamina C, que contribui para a redução da fadiga e para promover a energia e a força
durante todo o dia. O balanço é positivo: “Com sete diferentes SKUs e com fórmulas especificas
para adultos, desporto e crianças, a marca alicerçou o lançamento nas Farmácias Portuguesas,
com uma forte ativação em mais de 1.000 farmácias, destacando Supradyne em todos os
momentos da customer journey no ponto de venda e complementando a comunicação no
Digital e Campanha TV”.

MARCA 100% PORTUGUESA
O Tonosol aproveitou o regresso às aulas para regressar também às rotinas alimentares
saudáveis e lançar uma campanha para pais e filhos – afinal, que filho não torce o nariz a
alguma fruta ou legume? O ator e humorista António Raminhos e a família associaram-se à
campanha e protagonizaram um divertido filme que ilustra a permanente preocupação dos
pais com a alimentação dos filhos e a oposição destes com propostas menos saudáveis. Tonosol
é apresentado como uma marca 100% portuguesa de suplementos alimentares com três
fórmulas super completas que suprem a falta das vitaminas e minerais na alimentação diária
das crianças. O passatempo decorreu na página de Instagram ou Facebook de Tonosol.

NINGUÉM
TORCE
O NARIZ
A TONOSOL

O SEU FILHO
TORCE
O NARIZ
À SALADA?

O reforço nutricional
bom para os filhos,
bom para os pais.

DE LÉS A LÉS
Inspirado nas campanhas de prevenção Movember, a Janssen desenvolveu uma
campanha que tem por objetivo fazer um zoom sobre a forma como é tratado o cancro da
próstata em Portugal, envolvendo uma grande parte das capitais de distrito. “A campanha,
‘Próstata de Lés a Lés’, tem como protagonista um médico, presidente da Associação
Portuguesa de Urologia, que percorreu durante sete semanas a Estrada Nacional N.º 2 de mota,
e localmente fez um levantamento da situação a nível regional. A viagem foi acompanhada por
um jornalista, que fez uma peça jornalística em cada localidade. A campanha teve divulgação
de outubro a dezembro, na TSF, JN e DN e numa campanha Digital, que incluiu Filmes
YouTube, Display E social Posts e Ads”.

A PREVENÇÃO

É O MELHOR CAMINHO
Siga km a km, Todas as sextas, na TSF, JN e DN

27
FEVEREIRO 2022

PRÓSTATA
DE LÉS A LÉS

