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1 – Introdução 1.1. Ponto de partida

» Nova realidade;

» Imprevisibilidade da realização dos certames internacionais e novos formatos adotados 

(digital);

» Necessidade e importância de manter e reforçar a comunicação das fileiras Casa e Materiais 

de Construção;

» AICEP decidiu desenvolver uma proposta de comunicação única para os setores que 

integram as duas fileiras e setores/produtos complementares;

» Foco nos canais digitais (segmento profissional, clientes finais e opinion makers);

» Dando seguimento ao trabalho já iniciado, “MADE IN PORTUGAL naturally” foi a marca 

escolhida para esta campanha de comunicação.



1 – Introdução 1.2 Prioridades de comunicação

Entendeu a AICEP que a linha de comunicação da campanha deveria assentar em três 

eixos de comunicação:

1.2.1 Sustentabilidade

As tendências baseadas em atitudes de sustentabilidade e orientadas para a manutenção 

do meio ambiente estão hoje claramente reforçadas de forma transversal nos mercados 

mais evoluídos, onde as fileiras concentram as suas exportações.

Uma consequência positiva com a paragem global, foi a redução dos níveis de poluição 

para valores bastante significativos, reforçando a consciência da importância da 

sustentabilidade, com todos os impactos ao nível da alteração de consumo.



1 – Introdução 1.2.2 Humanização

O Cliente, como fator de maior influência na mudança da indústria, impulsionará as 

alterações que se avizinham. A conceção de um produto é influenciada, não só pela sua 

utilidade, mas também pelos sentidos, emoções e experiências proporcionadas. 

Partindo do princípio da necessidade de criar emoções, importa ter presente como 

humanizar a oferta nacional, como motivar a curiosidade e surpreender, valorizando a 

autenticidade e a excelência dos produtos MADE IN PORTUGAL.

1.2.3 Linguagem emocional 

Impõe-se que a proposta de comunicação a desenvolver privilegie materiais promocionais 

que apelem às sensações e emoções, em harmonia com os setores que integram as fileiras, 

com uma ligação muito estreita com a “Terra”: a madeira, a areia, a pedra, o algodão…

A matéria, enquanto elemento orgânico, é o expoente da natureza, um tema sensível e 

de interesse global crescente. Importa que a campanha apele às sensações, às cores, aos 

cheiros e aos sons das fileiras. 



1.3 Caracterização das fileiras

A campanha deverá permitir contribuir para a notoriedade da Marca Portugal, valorizando e tirando partido dos fatores de 
competitividade das duas fileiras, sem esquecer as suas fragilidades e os desafios e oportunidades que têm pela frente:

DIMENSÕES FILEIRA CASA FILEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Fragilidades no 

processo de 

internacionalização

» Alteração nos padrões de consumo (gosto/moda)

» Indústria fragmentada e de pequena dimensão

» Elevado nível de concentração geográfica

» Necessidade de qualificar a gestão das empresas

» Falta de investimento em planeamento estratégico

» Tecido empresarial diversificado: empresas extremamente tradicionais 

e empresas com forte vocação para a inovação

» Falta de inovação adaptada a produtos e serviços, estrutura e direção 

(a aplicação de métodos inovadores não pode cingir-se só ao produto, 

mas também aos processos de atuação no mercado)

» Reduzida dimensão limita a capacidade de aposta em desenvolvimento 

tecnológico, travando a competitividade internacional

» Falta de parcerias entre empresas nacionais 

» Empresas de pequena dimensão

» Reduzido investimento em I&D em alguns subsetores

» Necessidade de qualificar a gestão das empresas

» Elevados custos logísticos e de investimento em promoção 

na abordagem a mercados mais longínquos



DIMENSÕES FILEIRAS CASA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Desafios » Mudança de atitude - procurar o cliente

» Desenvolvimento de uma comunicação global – através de uma imagem apelativa e cuidada 

» Aposta na marca Portugal

» Investimento na formação 

» Tomada de consciência da necessidade de alterar o modelo de negócio e a forma de atuar 

» Parcerias com universidades e centros tecnológicos

» Adaptação de um pensamento estratégico

Oportunidades » Aposta em mercados não tradicionais (diversificação)

» Integração entre setores (proporcionar valor acrescentado ao produto)

» Organizar a indústria de acordo com a sua capacidade – nem todos podem exportar

» Investimento do tempo de gestão em planeamento estratégico

» Desenvolvimento de uma base de dados: oferta e procura

» Adotar hábitos de pesquisa de informação e de procura de parceiros institucionais

» Potencial de crescimento em mercados internacionais de maior valor acrescentado (gama alta)

» Digitalização: IoT - Internet of Things / Indústria 4.0, novos materiais, componentes e tecnologias

» Previsão de recuperação (crescimento) do setor da construção

» Instalação de plataformas de e-business



1 – Introdução 1.4 Cross-Selling como fator de competitividade

Com a apresentação desta Campanha Promocional Internacional é intenção da AICEP 

promover o Cross-selling como fator de diferenciação, não só pela adoção das melhores 

práticas promocionais, como pelas parcerias que procurarão otimizar a comunicação e 

promover a integração de uma oferta mais alargada.

É objetivo captar o interesse da procura, pela capacidade de valorizar o produto através 

de estímulos que levem à perceção de uma experiência, apenas possível pelo cruzamento 

de setores que possibilitem uma oferta integrada e complementar.

A abordagem proposta apresenta as seguintes vantagens:

1.4.1 Diferenciação

As ofertas do Cross-selling permitirão apoiar o cliente, pela apresentação de soluções que 

naturalmente, complementarão toda uma necessidade pela diversidade de soluções e 

produtos apresentados.



1 – Introdução 1.4.2 Competitividade 

Permite reforçar a competitividade pela capacidade de, num único espaço ser possível a 

apresentação de um conjunto de possibilidades, que um setor por si só não seria capaz, 

garantindo vantagem sobre a concorrência.

1.4.3 Confiança

Pela assertividade e complementaridade assente numa comunicação global demonstrada 

pelo cuidado de percecionar as necessidades dos potenciais clientes.

Esta postura capacitará toda uma indústria que, naturalmente ganhará força 

promocional, além de permitir elevar o potencial do produto a um nível superior, pela 

demonstração, sendo mais fácil trabalhar pela qualidade, em detrimento da quantidade. 



1 – Introdução 1.5 Posicionamento da AICEP

A atuação da AICEP assentou no reforço da imagem de um país moderno, inovador e 

acima de tudo, confiante. 

Esta foi/é a oportunidade para a Agência orientar, focar, alinhar a estratégia nacional e 

alavancar a atividade promocional às necessidades das empresas.

A AICEP é o parceiro das empresas, sendo o organismo público que disponibiliza uma oferta 

de serviços de elevado valor acrescentado, orientados para o cliente, focalizado nas suas 

necessidades e expectativas, baseados numa seletividade, cujo enfoque está centrado na 

aposta de criação de valor e na excelência, garantindo produtos e serviços organizados numa 

lógica de ciclo de vida do processo de internacionalização.
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2 – Caracterização 
da campanha 
de comunicação

2.1 Âmbito

Conceção de uma campanha promocional internacional de cross-selling, integrada pelas 

fileiras Casa e Materiais de Construção, sob a marca “MADE IN PORTUGAL naturally”, 

concentrando as estratégias de atuação nas estruturas digitais.

2.2 Objetivos

A Campanha de comunicação tem como objetivos:

» Comunicar e dar visibilidade a uma ação promocional internacional de Cross-selling, 

integrada pelas fileiras Casa e Materiais de Construção;

» Contribuir para a notoriedade da marca MADE IN PORTUGAL;

» Valorizar e posicionar os atributos da oferta nacional de acordo com os atributos mais 

valorizados em cada mercado.



2 – Caracterização 
da campanha 
de comunicação

2.3 Requisitos genéricos

A Campanha foi idealizada tendo em consideração os seguintes requisitos:

» Pensada numa lógica multicanal;

» Ter coerência e consistência nos diversos meios publicitários e formatos comunicacionais;

» Permitir a adequação das ferramentas de comunicação de acordo com o perfil dos 

mercados;

» Apresentar conteúdos e temas considerados estratégicos, de acordo com os mercados 

alvo da campanha. 



2 – Caracterização 
da campanha 
de comunicação

2.4 Valores distintivos

A narrativa comunicacional assentou nos valores que nos diferenciam e que promovem a 

confiança do mercado internacional, como sejam:

» Sustentabilidade;

» Saber fazer; 

» Tradição; 

» Autenticidade; 

» Qualidade;

» Inovação;

» Customização.



2 – Caracterização 
da campanha 
de comunicação

2.5 Público alvo

A campanha foi preferencialmente direcionada ao segmento profissional. 

Pretendeu-se que alcançasse os seguintes públicos-alvo:

» Profissionais dos setores chave;

» Importadores;

» Prescritores (gabinetes de planeamento, decoradores e arquitetos de interiores); 

» Órgãos de Comunicação Social nacionais e internacionais;

» Líderes de opinião e Influencers, nacionais e internacionais;

» Consumidores finais;

» Sociedade;

» Academia.



2 – Caracterização 
da campanha 
de comunicação

2.6 Instrumentos de comunicação

No âmbito deste projeto irão ser produzidos os seguintes instrumentos de comunicação:

» Website (portugalnaturally.pt);

» Newsletters; 

» Showroom virtual 360º (https://www.portugalnaturally.pt/pt/showroom);

» Vídeo promocional (https://www.portugalnaturally.pt/pt/media/video);

» Kits de imprensa;

» Anúncios publicitários;

» Banco de imagens;

» Suportes de comunicação para as Redes Sociais.

http://www.portugalnaturally.pt/
https://www.portugalnaturally.pt/pt/showroom
https://www.portugalnaturally.pt/pt/media/video


2 – Caracterização 
da campanha 
de comunicação

2.7 Atores principais 

Esta é uma campanha liderada pela aicep Portugal Global, mas que se pretende seja 

dinamizada de forma coletiva e complementar por um conjunto alargado de 

Stakeholders, onde destacamos quatro atores principais:

» Delegações da AICEP nos mercados-alvo da campanha;

» Rede Diplomática;

» Associações empresariais setoriais associadas às fileiras representadas;

» Empresas exportadoras com atividade exportadora e/ou interesse nos mercados alvo 

da campanha.



2 – Caracterização 
da campanha 
de comunicação

2.8 Mercados

Como detalharemos mais adiante, é intenção da AICEP, estender a campanha “MADE IN 

PORTUGAL naturally” aos seis mercados onde as fileiras têm mais relevância (ordenados 

alfabeticamente):

» Alemanha;

» Canadá;

» Espanha;

» Estados Unidos;

» França;

» Reino Unido.
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3 – Mercados Para a definição de estratégia de atuação e adequação das ferramentas de comunicação 

de acordo com o perfil dos mercados, considerámos relevante proceder à análise e 

caracterização de cada um dos mercados alvo da campanha de comunicação.

Este trabalho contou com a colaboração pronta das Delegações da AICEP nos seis 

mercados-alvo, que muito enriqueceu a nossa visão e a leitura das respetivas 

especificidades.

Neste capítulo procedemos a uma caracterização genérica segundo as seguintes dimensões:

» Core concepts;

» Atributos das fileiras mais valorizados;

» Perfil digital;

» Principais órgãos de comunicação social (jornais e revistas); 

» Imprensa especializada;

» Eventos-chave.



MERCADO - FRANÇA

MERCADOS-ALVO



CORE CONCEPTS

Sustentabilidade

Preço/Qualidade

Conforto

Funcionalidade

Origem dos materiais

Artesanato

Detalhes produto

Tradição 

ATRIBUTOS MAIS VALORIZADOS

Arte 

Intelectualismo

Formalidade

Cortesia

Privacidade

Orgulho

Secularismo

Individualidade

FRANÇA



PERFIL DIGITAL | FRANÇA

Perfil Digital - França

29.6
Milhões

14 Milhões

22 Milhões

31 Milhões

8 Milhões

13 Milhões

13 Milhões

10 Milhões

Dispositivos móveis 
com ligação à internet

65.53 Milhões

Utilizadores de 
Internet

58.03 Milhões

Utilizadores ativos de 
redes sociais

39.00 Milhões

13.26
Milhões

8.5
Milhões

Fonte: DIGITAL 2020 - We Are Social 

Redes da Campanha: Outras Redes:



DATA INÍCIO: DATA FIM:

LOCAL:

SETORES REPRESENTADOS:

Posição Nome Circulação Paga 
(milhares)

Periocidade

1 Le Monde 336 593 Diário

2 Le Figaro 327 374 Diário

3 L’Equipe 236 286 Diário

4 Les Echos 129 106 Diário

5 Aujourd’hui en France 96 530 Diário

6 La Croix 86 453 Diário

7 Libération 71 085 Diário

8 L’Humanité 36 991 Diário

9 The New York Times 11 149 Diário

10 Le Perisien+Aujourd’hui en France 279 603 Diário

OCS -

Jornais

Fonte: ACPM (l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias) 

PRINCIPAIS OCS | FRANÇA



DATA INÍCIO: DATA FIM:

LOCAL:

SETORES REPRESENTADOS:

Posição Nome Circulação Paga 
(milhares)

Periocidade

1 TV Magazine 4 131 663 Semanal

2 Version Femina 2 271 484 Semanal

3 Télé 7 Jours 959 632 Semanal

4 Famille et Education – Magazine de l’APEL 928 966 Bimestral

5 Dossier Familial 919 749 Mensal

6 Télé Z 868 641 Semanal

7 Notre Temps 728 559 Mensal

8 Télé Star 677 800 Semanal

9 TV Grandes Chaînes 641 542 Bimensal

10 Télé Loisirs 624 231 Bimensal 

Fonte: ACPM (l'Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias) 

PRINCIPAIS OCS | FRANÇA

OCS -

Revistas



EVENTOS-CHAVE 
INTERNACIONAIS



EVENTOS-CHAVE INTERNACIONAIS 2021

EVENTOS 2021 MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Market Week (Virtual) – EUA 22 a 25

Maison et Object – FR 26 a 30

Ambiente – ALE 17 a 20

Heimtextil – ALE 4 a 7

TISE – EUA 16 a 18

Coverings – EUA 7 a 9

Isaloni – IT 5 a 10

Habitat – ES x

Marmomac – IT 29/9 2/10

Market Week (Fall) – EUA 4 a 7

DECOREX – UK 10 a 13

ICFF – EUA 14 a 15

EspritMeuble – FR 20 a 23



EVENTOS-CHAVE INTERNACIONAIS 2022

EVENTOS 2022* JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT

IMM – ALE 19 a 23

Light & Building Frankfurt – ALE 13 a 18

EquipHotel – FR 15 a 19

ORGATEC 2022 – ALE 25 a 29

* O contexto atual de incerteza face à pandemia COVID-19, levou ao adiamento de alguns eventos para 2022, não tendo 
sido prevista a sua realização em formato regular em 2021
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4 – Estratégia 
de comunicação

4.1 Estratégia de conteúdo por mercado

Na implementação da estratégia de comunicação nos mercados-alvo, deverão ser tidos 

em consideração os conteúdos e temas considerados estratégicos, conforme se detalha 

de seguida:

4.1.1 Alemanha

Atributos mais valorizados Conteúdos Estratégicos Aspetos relevantes

Inovação

Design

Sustentabilidade

Qualidade 

Personalização

Storytelling

Diferenciação

“Italian way of life”

Produção de modo sustentável

Práticas de responsabilidade ambiental

Design diferenciador (Casa)

Indústrias com Tradição

Qualidade dos produtos e dos 

processos

Soluções inovadoras (Materiais de 

Construção)

Soluções personalizáveis

Marcas portuguesas pouco 

representadas e conhecidas no 

mercado. Somos o 32º fornecedor 

em mobiliário.

Mercado aprecia o valor 

acrescentado dos produtos.



4 – Estratégia 
de comunicação

4.1.2 Canadá

Atributos mais valorizados Conteúdos Estratégicos Aspetos relevantes

Sustentabilidade

Inovação 

Qualidade

Storytelling

Flexibilidade

Craftmanship

Produção de modo sustentável

Práticas de responsabilidade ambiental

Craftmanship

Soluções flexíveis

Qualidade dos produtos e dos 

processos

Casos de inovação

Qualidade da oferta têxtil lar é 

reconhecida pelo mercado.

Made in Portugal sem qualquer 

reserva ou anticorpos.

Para comunicar com traiders é 

recomenda a imprensa 

especializada.



4 – Estratégia 
de comunicação

4.1.3 Espanha

Atributos mais valorizados Conteúdos Estratégicos Aspetos relevantes

Sustentabilidade

Criatividade

Tradição

Funcionalidade

Autenticidade

Qualidade

Unicidade

Proximidade

Produção de modo sustentável

Práticas de responsabilidade 

ambiental

Soluções criativas e 

multifuncionais 

Novidades da indústria 

Tradição com design

Design autêntico e customização 

Existe uma ótima perceção do 

produto português.



4 – Estratégia 
de comunicação

4.1.4 Estados Unidos 

Atributos mais valorizados Conteúdos Estratégicos Aspetos relevantes

Inovação

Customização

Sustentabilidade

Organicidade

Produção de modo sustentável

Práticas de responsabilidade 

ambiental

Soluções customizáveis

Produtos orgânicos

Casos de inovação

Realidade do mercado não 

aconselha que se comuniquem as 

duas fileiras de forma integrada.

A relevância dos conteúdos é 

determinante para o êxito da 

comunicação.



4 – Estratégia 
de comunicação

4.1.5 França

Atributos mais valorizados Conteúdos Estratégicos Aspetos relevantes

Sustentabilidade

Preço/Qualidade

Conforto

Funcionalidade

Origem dos materiais

Artesanato

Detalhes produto

Tradição 

Processos amigos do ambiente 

Produção de modo sustentável

Soluções confortáveis, funcionais e 

práticas (híbridas)

Origem dos materiais

Produtos manufaturados -

Artesanato

Detalhes de composição e 

produção dos produtos

Indústrias e processos tradicionais

Trabalhar a notoriedade da marca 

Portugal deverá ser a prioridade.



4 – Estratégia 
de comunicação

4.1.6 Reino Unido

Atributos mais valorizados Conteúdos Estratégicos Aspetos relevantes

Sustentabilidade

Transparência

Inovação

Tradição 

Artesanato

Origens 

Autenticidade

Qualidade

Produção de modo sustentável

Práticas de responsabilidade 

ambiental

Craftmanship

Informação sobre produtos e 

modos de produção

Soluções inovadoras

Produtos orgânicos

Casos de sucesso no mercado

País amigo e com proximidade 

histórica.

Oportunidade no contexto Brexit.



6 – Monitorização da campanha 
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6 – Monitorização 
da campanha 

6.1 Indicadores de monitorização

A campanha é monitorizada, mensalmente, através de KPIs quantitativos, que permitem 

medir, controlar e adequar resultados possibilitando uma análise de eficácia da campanha. 

Os KPIs mensais incidem sobre: 

» Número de comunicações promovidas ao abrigo da campanha (iniciativas privadas);

» Número de notícias publicadas;

» Presença em redes sociais de terceiros;

» Número de visitas ao website; 

» Número de visitas à exposição; 

» Tempo máximo de permanência no website e showroom virtual;

» Produto/empresa mais com maior procura;



6 – Monitorização 
da campanha 

» Repetições de acesso;

» Top ten dos mercados; 

» Perfil do público alcançado.

No final do projeto será apresentado um relatório com os resultados do primeiro ano de 

campanha, com base nas avaliações mensais. 



7 – Campanhas Locais 



7 – Campanhas 
Locais

Estão a ser desenvolvidas campanhas digitais “MADE IN PORTUGAL naturally” nos 

seguintes mercados:

» Estados Unidos

» França

» Itália

» Grécia

» Polónia

» Suécia

» Marrocos

HOME Inspirations, Polónia

MAROC DECO Actuelle, Marrocos



8 – Resultados 



8 – Resultados março-outubro 2021

Desde o início da campanha e até meados de outubro, foram obtidos os seguintes 

resultados:

Website Vídeo 
Promocional

Showroom 
Virtual

Artigos

Número  
visitas

Visualizações Visualizações Número
artigos

Número
países

15.463 15.205 7.252 1.100 30



Muito Obrigado!

Jorge Salvador

jorge.salvador@portugalglobal.pt


