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INTRODUÇÃO  

A comunicação tem um papel fundamental no processo de internacionalização das 

empresas ao permitir melhorar o seu desempenho. Ao serviço das organizações, a 

comunicação auxilia no processo informativo, na divulgação dos produtos e serviços da 

empresa, no incentivo à compra e à fidelização e, por conseguinte, permite um crescente 

aumento da notoriedade e da imagem da organização (Sebastião, 2009, p. 38). 

Adicionalmente, a comunicação digital tem vindo a assumir cada vez mais importância 

enquanto estratégia adotada pelas organizações no seu processo de internacionalização, 

sobretudo quando é dirigida ao consumidor final.  

Averiguou-se a existência de diversos estudos relativos ao papel da comunicação 

nas relações B2B - Javalgi, Hall & Cavusgil, 2014; ao estudo da importância das relações 

públicas internacionais - Arcos, 2015; Kiesenbauer & Zerfass, 2015; Szondi, 2009 e ao 

estabelecimento de parcerias estratégicas no estrangeiro - Lostakova & Pecinova, 2014; 

Harris & Wheeler, 2005. Contudo, denota-se uma lacuna nos estudos que se debruçaram 

sobre o papel da comunicação dirigida ao consumidor final, nos mercados internacionais. 

Assim, dado o crescente aumento de empresas portuguesas que procuram a sua 

internacionalização, a 30.ª posição ocupada por Portugal num total de 141 países, no 

ranking de inovação e a falta de estudos direcionados para o consumidor final nos 

mercados internacionais, surge o interesse no tema apresentado. Optou-se por selecionar 

como objeto de estudo a plataforma online by-PT, que diz disponibilizar os melhores 

produtos portugueses, de diversas áreas (Reis, 2015, p. 64). Dirigida sobretudo para o 

mercado externo e com uma comunicação particularmente direcionada para o consumidor 

final, a by-PT não está associada à promoção de um luxo inacessível, mas sim a uma 

“democratização de produtos e marcas tidas como ícones em Portugal” (Reis, 2015, p. 65). 

Desta forma, pretende-se responder à seguinte pergunta de partida: quais as decisões 

tomadas pela by-PT para comunicar com o consumidor final no estrangeiro? Para 

recolher a informação, recorreu-se ao clipping, a entrevistas à responsável da by-PT, às 

marcas por ela representadas e a especialistas na área da internacionalização e da 

comunicação digital e, por fim, à análise qualitativa de conteúdos digitais da plataforma. 

Este trabalho é composto por cinco pontos principais: no primeiro, apresentam-se 

as opções metodológicas utilizadas nesta investigação; no segundo elaborou-se um 

enquadramento teórico do tema, expondo os conceitos-chave; no terceiro ponto, disserta-

se sobre a comunicação em ambientes internacionais e mais especificamente sobre a 

importância da comunicação digital na internacionalização das empresas. No quarto 

expõem-se os resultados, em conjunto com a sua análise e no quinto, é feita a discussão 

de resultados. Por fim, serão apresentadas as considerações finais, à luz dos resultados 

obtidos. 
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1. OPÇÕES METODOLÓGICAS  

Este estudo aborda as tendências de internacionalização das empresas 

portuguesas, com enfoque na plataforma online by-PT. Por conseguinte, pretende-se 

investigar as decisões tomadas pela by-PT para comunicar com o consumidor final no 

estrangeiro. 

Foram definidos os seguintes objetivos:  

 Estudar o papel da comunicação dirigida ao consumidor final, em contexto 

internacional; 

 Analisar as estratégias de internacionalização e de comunicação da plataforma 

online by-PT;  

 Caraterizar a plataforma online by-PT e as marcas nela presentes;  

 Compreender o papel da comunicação digital na internacionalização da by-PT. 

 

O método escolhido para o desenvolvimento deste projeto foi o qualitativo, uma vez 

que este tipo de investigação permite a exploração, a compreensão e a descrição das 

experiências dos participantes, assim como a geração de teoria a partir dos dados 

recolhidos (Daymon & Holloway, 2011, p. 13). Utilizaram-se as seguintes técnicas de 

recolha de dados: clipping, entrevistas semiestruturadas em profundidade e exploratórias 

e, por fim, a análise qualitativa de conteúdos digitais.  

A revisão bibliográfica baseada em dissertações de mestrado, livros e artigos 

científicos permitiu averiguar o que de mais recente existia acerca do tema em questão e 

que pudesse ter importância científica para o estudo. Para além disso, possibilitou 

estabelecer as linhas orientadoras do capítulo teórico. A recolha de informação iniciou-se 

em setembro de 2015.  

Com o clipping, realizado nas publicações mensais da AICEP - Agência para o 

Investimento e Comércio Externo de Portugal, nomeadamente a Revista Portugalglobal e 

a publicação Portugalnews, pretendeu-se estudar as tendências de internacionalização 

das empresas portuguesas e o papel da comunicação nesse processo. Parte dos 

resultados obtidos com esta técnica foram expostos através de wordclouds, que mostram 

os resultados que surgem com maior incidência nos dados (ver apêndice 38, tabela 21 e 

22). O período de análise do clipping foi de outubro de 2015 a abril de 2016. Nas 

publicações especializadas - Life&style Público, New in Town, Dinheiro Vivo, Hipersuper, 

Briefing, Marketeer - pretendeu-se conhecer melhor a plataforma by-PT, em especial as 

suas caraterísticas e as das marcas nela presentes. Para chegar a estas seis publicações 

especializadas, inserira-se em três dias diferentes a expressão “plataforma by-PT” na caixa 

de pesquisa do Google. Selecionaram-se as publicações que surgiram primeiro no motor 

de busca, até atingir o máximo de 30 resultados.   
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Outra técnica aplicada foi a entrevista semiestruturada em profundidade à 

responsável pela by-PT, às marcas expostas na plataforma e aos especialistas na área da 

internacionalização e da comunicação digital. Neste tipo de técnica, a realidade empírica 

orientada sobretudo através da experiência, carateriza-se por ser mais complexa e objetiva 

(Rosa & Arnoldi, 2008, p. 14). Para além da entrevista presencial realizada à fundadora da 

plataforma Paula Resende, no Porto, realizaram-se ainda entrevistas a especialistas na 

área da comunicação digital e da internacionalização, uma vez que as opiniões que são 

transmitidas por indivíduos conhecedores do tema acabam por ter um caráter mais 

concreto e pertinente para a investigação (Rosa & Arnoldi, 2008, p. 16). A tabela 1 sintetiza 

as entrevistas que foram propostas e aquelas que foram realizadas, com os principais 

objetivos a atingir com cada uma delas.  

Tabela 1 - Tabela síntese das entrevistas realizadas 

 

Elaboração própria  

 

Por fim, foram colocadas via email algumas questões introdutórias aos 

responsáveis pelas marcas expostas na by-PT e que integravam a plataforma no dia 3 de 

novembro de 2015, de forma a averiguar por exemplo, quais foram os resultados obtidos 

após a efetivação da parceria, qual tem sido o feedback proveniente de outros países 

NOME DO ENTREVISTADO/AGÊNCIA 
DATA DA 

ENTREVISTA 
OBJETIVOS 

Paula Resende 
(Fundadora da by-PT) 

4 de 
dezembro de 

2015 

 Perceber os motivos da criação da plataforma; 
 Compreender a importância da comunicação digital para a by-PT e os 

principais obstáculos deste tipo de comunicação.  

António Souta  
(Assessor do Conselho Diretivo da 
Agência para a Competitividade e 

Inovação – IAPMEI) 

4 de março 
de 2016 

 Perceber quais são os incentivos e os apoios efetuados juntos das empresas 

portuguesas que decidem enveredar numa estratégia internacional; 

 Entender as tendências de internacionalização das empresas portuguesas e 

o papel da comunicação nesse processo; 

 Compreender qual a importância de plataformas online como a by-PT na 

divulgação de Portugal e dos produtos portugueses. 

 Nuno Morgado  
(Diretor da Associação Ação para a 

Internacionalização – AAPI) 

5 de abril de 
2016 

Mónica Moutinho  
(Diretora Adjunta, Relações 

Institucionais e Mercados Externos 
da Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal – 

AICEP) 

29 de março 

de 2016 

Associação Mobilizadora da 
Internacionalização 

Sem resposta 

Agência Nacional da Inovação Sem resposta 

Associação Mobilizadora da 
Internacionalização de Portugal 

Sem resposta 

João Campos  
(Designer & Brand/Design 

Consultant, Diretor Criativo do 
Estúdio João Campos, Co-autor do 

livro “Comunicação 2.0”). 

18 de março 
de 2016 

 Perceber as preocupações das marcas quando se dirigem ao consumidor 
final e quais as estratégias de comunicação digital adequadas; 

 Compreender qual a importância de plataformas online como a by-PT na 
divulgação de Portugal e dos produtos portugueses; 

 Entender o peso da comunicação digital na internacionalização das 
empresas;  

José Cabral de Aguiar 
(Integrou o XV Governo 

Constitucional como assessor para 
os assuntos internacionais e 

europeus; fundador da agência All 
Comunicação; desempenhou 

funções na AICEP) 

30 de março 
de 2016 

 Perceber o funcionamento da AICEP e a importância das missões 
diplomáticas; 

 Compreender as estratégias de comunicação digital que as empresas devem 
ter em conta no seu processo de internacionalização; 

 Entender qual a importância de plataformas online como a by-PT na 
divulgação de Portugal e dos produtos portugueses. 
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acerca dos seus produtos ou então se tinham procedido a alguma alteração na 

comunicação da sua marca para vender no mercado internacional. Este contacto decorreu 

entre 3 de novembro e 29 de dezembro de 2015. Num total de 51 marcas, foram obtidas 

respostas de 18 responsáveis pelas marcas contactadas. A tabela 2 apresenta as marcas 

que integram a by-PT e que responderam ao email enviado.  

 

Tabela 2 - Marcas que integram a by-PT e que responderam às questões enviadas 

NOME DA MARCA ÁREA DE NEGÓCIO NOME DO RESPONSÁVEL LOCALIDADE 

'AFFAIRE JEWELLERY  Jóias Farinha Gonçalves Oliveira do Bairro 

ANTIFLOP Vinhos e mel com ouro Teresa Bacalhau Lisboa 

CELSUS Produtos de moda Celso Assunção Porto 

COSTA NOVA Produtos de cerâmica Carlos Ruão Vagos 

FINE AND CANDY Produtos estacionários Filipa Coelho Porto 

JJ HEITOR SHOES Sapatos de senhora Nuno Miranda Santa Maria da Feira 

LAB98 – 

EXPERIMENTAL 

DESIGN 
Chávenas e cutelaria Joana Nunes Braga 

LISBON TEA COMPANY Chás Nuno Campos Lisboa 

MAGNA NATURA 
Peças de mobiliário e 

decoração 
Isabel Silva Esmoriz 

MICA SURFBOARDS Pranchas de surf Pia-Maria Hauschild Mafra 

MILF SKATEBOARDS 

TAILORS 
Skateboards Diogo Frias Porto 

MONICA SANTOS 

HOMEWARE 
Produtos de decoração para 

casas 
Mónica Braga dos Santos Porto 

OPSSS PORTUGAL Jóias e acessórios de moda Fátima Abreu Porto 

PAULINO SPECTACLES Óculos de sol artesanais Marcos Paulino Parede 

QUANTUM P&G 

Licor com ouro e prata, azeite 
biológico, cerveja artesanal, 
mel com ouro e compotas 

biológicas 

Natália Pereira Póvoa do Lanhoso 

SANTA GULA Produtos alimentares Paula Guimarães Porto 

SHORT STORIES Livros Sandra Nobre Lisboa 

UNDO DESIGN 
Produtos variados: acessórios 
pessoais, mobiliário, papelaria 

Sem informação Porto 

Elaboração própria 

 

Quanto à análise qualitativa de conteúdos digitais foi elaborada uma análise 

aprofundada dos conteúdos presentes no website oficial, nas newsletters e no blog da by-

PT, mas também no seu Instagram e Facebook. Embora a plataforma tenha ainda uma 

conta no Twitter, como os conteúdos publicados são iguais aos divulgados através do 

Facebook, o investigador optou por não analisar. Para além disso, a análise destes 

conteúdos digitais estendeu-se aos blogs onde a by-PT foi referida, que surgiram primeiro 

no motor de busca Google, quando se colocou a expressão “plataforma by-PT” na caixa 

de pesquisa e que, desta forma, auxiliam na sua divulgação. Dentro da análise qualitativa 

a conteúdos, optou-se por realizar uma análise interpretativa, na qual de acordo com 

Silvestre (2011, p. 179), são utilizadas “questões de pesquisa descritivas dirigidas a 

descobrir e formar teoria”, sendo que o processo de análise é cumulativo e comparativo. 

Esta análise revela-se importante, uma vez que os estudos qualitativos têm exercido uma 

forte influência na definição das caraterísticas da comunicação mediada por computador 

http://www.by-pt.com/collections/affaire-jewellery
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(Hine, 2000, p. 18). Assim, as ferramentas digitais possibilitam ao investigador a 

oportunidade de recolher outras formas de dados, incluindo dados que ocorrem 

naturalmente, através de métodos inovadores (Paulus, Lester, & Dempster, 2014, p. 9). O 

período de análise qualitativa de conteúdos digitais foi de outubro de 2015 a abril de 2016.  

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO: AS EMPRESAS PORTUGUESAS E A INTERNACIONALIZAÇÃO 

As empresas nacionais optaram por orientar o crescimento dos seus negócios 

através de um processo de internacionalização (Silva, 2015, p. 41), como forma de 

ultrapassar o crescimento frágil da economia portuguesa (Faria, 2015). A formação de uma 

marca forte e com capacidades que lhe permitem internacionalizar-se é apresentada como 

a principal solução para o crescimento da competitividade das empresas portuguesas 

(Azevedo & Farhangmehr, 2012, p. 38). Para além disso, a aposta em comunicação 

estratégica assume um papel fundamental na tentativa de triunfar no estrangeiro. Esta 

surge associada à busca de eficácia na interação com os diferentes públicos com que a 

empresa contacta, assim como no desenvolvimento de ações que possam trazer 

vantagens competitivas às próprias empresas (Bueno, 2010, pp. 14-15).  

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), em 2014, o 

número de empresas exportadoras de bens em Portugal, era de 48 247 (INE, 2015), sendo 

que no 1.º semestre de 2015, as exportações de bens aumentaram 5,7%, em termos 

homólogos (AICEP, 2015). As exportações portuguesas de bens e serviços representam 

aproximadamente 40% do PIB português (Neves, 2015). Como mostra o anexo 1, do total 

das exportações, cerca de 70% destinam-se a países europeus, destacando-se como 

principais clientes: a Espanha, a França, a Alemanha e o Reino Unido (Frasquilho, 2015, 

p. 33). Por outro lado, num total de 141 países, Portugal ocupou em 2014, a 30.ª posição 

num ranking de inovação das economias mundiais (Soldado, 2015). A inovação permite 

estabelecer uma distinção mais eficaz entre as empresas e, consequentemente aumenta 

a sua competitividade no mercado global. Assim, são cada vez mais as empresas 

portuguesas que fazem dela um pilar fundamental da sua estratégia de internacionalização 

(Caldeira, 2015, p. 18). 

 No que diz respeito à by-PT, o desenvolvimento do conceito iniciou-se em outubro 

de 2014, sendo que a plataforma online foi lançada em fevereiro de 2015. É a única, até à 

data, que disponibiliza produtos exclusivamente produzidos ou criados em Portugal. O seu 

investimento estimado para o primeiro ano de atividade aproxima-se dos 30 mil euros, 

sendo que uma grande parte deste investimento foi feito na divulgação e comunicação da 

plataforma (Reis, 2015, p. 65). Ao englobar mais de 50 marcas no seu website oficial, a by-

PT pretende tornar-se numa montra privilegiada dos produtos de excelência para o mundo 

para que, através de determinadas marcas, o consumidor consiga conhecer outras (Nunes, 
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2015). Já foram registadas vendas para países como Itália, Holanda e Inglaterra. 

Adicionalmente, desde a sua criação, o produto mais vendido foi o faqueiro Malmo, no valor 

de 150 euros (ver anexo 3). 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

A figura 1 sintetiza as principais conclusões retiradas das dissertações de mestrado 

encontradas em Portugal e dos artigos científicos internacionais, acerca do papel da 

comunicação na internacionalização das empresas. Para além destes, é importante 

destacar as publicações mensais – Portugalglobal - e a secção Portugalnews da AICEP 

que dissertam sobre assuntos relativos à internacionalização e às estratégias adotadas 

pelas empresas portuguesas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Elaboração própria  

Em conclusão, a revisão da literatura revela a existência de um conjunto de estudos 

relacionados com a comunicação estabelecida em mercados B2B. Contudo, demonstra a 

presença de uma lacuna nos estudos que se dedicaram à importância da comunicação 

dirigida ao consumidor final, em contexto internacional. O presente trabalho pretende 

colmatar essa lacuna ao orientar a sua investigação em torno da comunicação direcionada 

ao consumidor final e ao evidenciar a sua importância em mercados externos.      

Dissertações de 
mestrado 

Vasconcellos (2013): método qualitativo

Motivos para a internacionalização da Brisa: saturação
e a limitação do mercado interno;

Estratégias adotadas: estabelecimento de alianças
estratégicas e investimento direto estrangeiro.

Amaral (2011): método misto

Especialização da economia portuguesa: influência do
processo de internacionalização da economia nacional e
da abertura do mercado ao exterior;

Economia portuguesa: mais competitiva e dinâmica
marcada pela diferenciação, qualidade e inovação.

Ferreira (2011): método quantitativo

Bens de luxo: caratarerizam-se pela originalidade, pelo
design, pelo preço, pela sofisticação por uma comunicação
mais séria, por uma distribuição limitada e por um
ambiente de loja que se associa aos valores difundidos
pela marca;

De acordo com a autora, as marcas portuguesas não
reúnem as caraterísticas necessárias para competir com
marcas de luxo internacionais.

Marçal (2009): método misto

Nível de desconhecimento muito elevado relativamente aos
produtos portugueses, com exceção do setor dos vinhos.

Artigos científicos 

Arcos (2015)

Relações públicas: ferramenta de comunicação
estratégica que requer conhecimento;

Este conhecimento é a base da relação estabelecida entre
a organização e as partes interessadas.

Lostakova & Pecinova (2014): método misto

Parcerias e a flexibilidade dos fornecedores: possibilita
o fortalecimento das relações com os clientes,
especialmente em mercados B2B.

Nugroho Rostiani & Gitosudarmo (2014): método misto

Uma perceção positiva do país de origem do produto
conduz a uma avaliação positiva do produto.

Hagen, Zucchella, Cerchiello, & De Giovanni (2012): 
método quantitativo 

Existe uma relação de dependência entre as opções
estratégicas internacionais e o desempenho internacional;

As empresas que já têm esse posicionamento
internacional definido procuram mais ativamente
oportunidades no estrangeiro e expandem mais
rapidamente as suas atividades para o exterior.

Figura 1 - Síntese da revisão da literatura efetuada (dissertações de mestrado e artigos científicos) 
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2.2 A INTERNACIONALIZAÇÃO  

 Como resposta às rápidas mudanças do ambiente económico mundial, as 

empresas adotam novas formas de atuação que lhes permitam adquirir vantagens 

competitivas diferenciadoras (Leitão, Ferreira & Azevedo, 2008, p. 284). A estratégia de 

internacionalização constitui uma das principais formas de atingir essa meta. 

Internacionalizar passa por “potenciar as marcas globalmente, assegurando coerência e 

consistência, respeitando as diferenças locais, indo ao encontro das especificidades de 

novos mercados, com a agilidade e flexibilidade, relevando capacidade de adaptação e 

mudança” (AICEP, 2015, p. 41). Por isso, a internacionalização pressupõe sempre um 

processo de adaptação das empresas ao nível da sua estratégia, da sua estrutura 

organizacional e dos seus recursos, a ambientes internacionais (Calof & Beamish, 1995, 

p. 116). A figura 18 apresenta os motivos que estão na origem da decisão de 

internacionalizar determinada empresa (apêndice 1).  

Porém, no que diz respeito às empresas portuguesas, novos desafios têm 

dificultado o seu processo de internacionalização. Destaca-se o facto de muitas empresas 

não possuírem experiência internacional e os recursos necessários para o efeito 

(Dominguinhos, 2001, p. 2). Por conseguinte, as empresas nacionais optam por iniciar as 

suas atividades em países mais próximos do seu, por questões sobretudo culturais e 

geográficas. Apesar de já se terem internacionalizado, muitas empresas não conseguem 

acompanhar as constantes reformulações que o desenvolvimento tecnológico provoca nos 

modelos de negócio. A principal consequência deste fenómeno acaba por ser a conquista 

da maioria dos fluxos económicos internacionais pelas empresas que possuem uma maior 

capacidade económica e financeira (Lopes & Esteves, 2015, pp. 28-29).  

De entre as várias teorias da internacionalização, adquire especial relevo para este 

projeto a teoria das redes ou networks (Hemais, 2004, p. 18). Esta teoria sustenta o papel 

das parcerias, sobretudo relativamente às empresas de menor dimensão que não 

conseguem mobilizar recursos suficientes. Para além disso, demonstra a importância das 

redes de relações entre as empresas e os seus clientes, fornecedores, concorrentes e 

instituições, reforçando o papel da comunicação na internacionalização das empresas 

(Hemais, 2004, pp. 30-31). Neste sentido e face aos desafios apresentados, torna-se 

fundamental a aposta em comunicação durante o processo de internacionalização das 

empresas e, consequentemente, na sua adaptação a ambientes internacionais.  

 

2.3 A COMUNICAÇÃO DIRIGIDA AO CONSUMIDOR FINAL EM AMBIENTE INTERNACIONAL 

A maioria da comunicação e do comércio online efetuado em contexto internacional 

dirige-se a mercados B2B. Embora o cerne deste trabalho não esteja diretamente 

relacionado com a comunicação B2B, o investigador considerou importante contextualizar 
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a comunicação no geral em ambiente internacional, afunilando a exposição seguinte em 

direção à comunicação dirigida para o consumidor final e à comunicação digital. 

    Num contexto internacional, as organizações procuram atrair a atenção, a afinidade 

e a fidelidade de diferentes públicos, como por exemplo, os consumidores, os 

colaboradores da empresa, os potenciais investidores, o Governo, os líderes de opinião e 

a opinião pública em geral, adaptando-se a diferentes condições nacionais (Hallahan, 

Holtzhausen, Ruler, Verčič, & Sriramesh, 2007, p. 4). Para isso, recorrem à comunicação 

estratégica que se define como a utilização propositada da comunicação por uma 

organização, com o intuito de atingir os seus objetivos e satisfazer a sua missão (Sebastião, 

2015b, p. 27). A comunicação deve estar alinhada com a estratégia global da empresa, 

para que o reforço do posicionamento estratégico seja viável (Argenti, Howell, & Beck, 

2005, p. 83). Por conseguinte, de forma a integrarem o mercado internacional, as empresas 

devem proceder à adaptação ou alteração da sua comunicação e dos produtos lançados 

em contexto internacional, às condições locais sobretudo quando pretendem atingir o 

consumidor final (Chen, 2011, pp. 397-399). Para além disso, para atingirem o sucesso na 

sua internacionalização, as empresas devem adotar estratégicas baseadas na inovação, 

na diferenciação, na sua capacidade de competir e de melhorar, ou seja, devem criar 

condições excecionais para oferecer ao consumidor final (Silva & Antunes, 2009, p. 50).  

São várias as situações em que esse consumidor final só tem conhecimento dos 

atributos de um determinado produto depois de o adquirir. Desta forma, averiguar a 

qualidade de um produto exige tempo e só pode ser obtido através de pesquisa e através 

da experiência (Cagé & Rouzet, 2015, p. 274). Nestes casos em particular, o efeito do país 

de origem afeta em primeiro lugar, a perceção que os consumidores têm acerca do produto, 

a própria decisão de compra e, por fim, a avaliação que se faz do produto. Esta decisão é 

baseada sobretudo nas informações obtidas através de experiências anteriores, caso estas 

tenham existido, através do word-of-mouth e do país de origem do produto. O conceito de 

word-of-mouth pode ser definido como a comunicação oral, pessoa-a-pessoa, entre um 

comunicador não-comercial e um recetor, relativa a uma marca, a um produto ou a um 

serviço oferecido para venda (Oetting, 2009, p. 40). Por efeito do país de origem entende-

se a imagem e o estereótipo que os empresários e os consumidores desenvolvem em torno 

dos produtos caraterísticos de um país em particular (Nugroho, Rostiani & Gitosudarmo, 

2014, p. 8). Este conceito encontra-se relacionado com as caraterísticas nacionais 

(económicas e políticas) e com sentimentos, valores, crenças e identidade (Nes & Gripsrud, 

2010, p. 2). Também a própria essência da marca transporta consigo a nacionalidade e os 

valores culturais do respetivo país de origem (Azevedo & Farhangmehr, 2012, p. 43). Para 

além de permitir corresponder determinado bem ou serviço a um vendedor e de o distinguir 

do seu adversário, a marca cria valor para o consumidor. Daí que, quanto maior for a 
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notoriedade e a identificação com uma marca, maior será a interação estabelecida entre a 

marca e o consumidor, que se traduzirá numa relação de lealdade (Ribeiro & Foa’, 2013, 

pp. 163-168). 

O efeito do país de origem varia consoante as categorias dos produtos em análise, 

dado que um determinado país pode destacar-se pela reputação na produção de 

determinado produto e, por outro lado, ser bastante fraco na produção de outro. Para além 

disso, esta influência varia consoante os consumidores estejam mais ou menos 

familiarizados com os atributos do produto e em que medida é que este é importante e 

interessante para eles (Nugroho et al., 2014, p. 1). Neste último caso, como se refere a um 

produto de alto envolvimento, o consumidor sente-se incluído no processo de avaliação do 

produto relativamente à pesquisa de informação, ao tempo e ao custo. O contrário 

acontece quando o produto não revela ser importante ou interessante para os 

consumidores. Neste contexto, os consumidores não atribuem importância ao país de 

origem quando anseiam adquirir um produto de baixo envolvimento. Consequentemente, 

o efeito do país de origem é bastante reduzido (Nugroho et al., 2014, pp. 3-4). O processo 

do efeito de país de origem pode ser dividido em três estádios: cognitivo, afetivo e 

normativo. No cognitivo, o país de origem é usado como um sinal para a qualidade geral 

do produto mas também para os seus atributos específicos; em segundo lugar, no afetivo, 

conecta-se o produto a determinadas ligações simbólicas e emotivas positivas ou 

negativas, como por exemplo, o status social e o orgulho nacional e, por fim, no normativo, 

os consumidores encontram-se dependentes das normas sociais e pessoais que regem o 

seu país de origem (Nes & Gripsrud, 2010, p.3).  

Adicionalmente, o crescimento do número de empresas multinacionais permite a 

produção de produtos híbridos, que são esboçados num país, gerados noutro, com 

componentes provenientes de países díspares (Nugroho, 2014, p. 8), explicando assim a 

baixa importância relativa ao país de origem em algumas circunstâncias (Azevedo & 

Farhangmehr, 2012, p. 51).Todavia, no caso dos produtos inovadores provenientes de 

países estrangeiros, a principal fonte de informação disponível para os consumidores, além 

das características observáveis, é o made in no rótulo. Para além de indicar o país de 

fabrico, possibilita a criação de um mecanismo impulsionador das reputações nacionais 

(Cagé & Rouzet, 2015, p. 274).  

 Também fatores como a competitividade e a vantagem que o país tem em relação 

aos seus concorrentes no processo produtivo é fundamental para melhorar a qualidade da 

imagem dos produtos. É ainda possível estabelecer uma distinção entre o efeito do país 

de origem nos países desenvolvidos e nos países em desenvolvimento, onde este é mais 

forte. Em primeiro lugar, nos países em desenvolvimento, os produtos importados têm 

sempre um custo mais elevado do que os produtos locais, daí que apenas estejam 
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acessíveis a um conjunto bastante limitado de consumidores, com elevada capacidade 

económica. De seguida, os países que ainda se encontram em fase de desenvolvimento, 

são mais sensíveis para questões relacionadas com a segurança e as desigualdades por 

terem uma influência muito menor, quando comparada com a exercida pelos restantes 

países. Para além disso, a compra de produtos estrangeiros representa uma tentativa de 

reproduzir as práticas de consumo e o estilo de vida afluente caraterístico dos países 

ocidentais (Nugroho et al., 2010, p. 3). Como os produtos importados não estão acessíveis 

a todo o tipo de consumidores, faz com que quem tenha capacidade para os adquirir, 

aumente o seu status social. No caso português, é através da posição adotada por várias 

empresas ligadas à produção vinícola, ao calçado, aos têxteis e aos vidros que ocorre uma 

atenuação da imagem negativa, muitas vezes ligada a alguns produtos nacionais (Brito & 

Lorga, 1999, p. 25).  

Em suma, as marcas tendem a desenvolver a sua estratégia de internacionalização 

assente em dois processos distintos. Se por um lado, algumas pretendem enveredar pela 

promoção da nacionalidade do país de origem dos seus produtos, outras preferem 

destacar-se pela qualidade que surge intrínseca aos seus produtos, construindo assim uma 

boa imagem de marca. 

Por outro lado, a maioria da comunicação efetuada em contexto internacional dirige-

se a mercados B2B, que dizem respeito aos mercados dos serviços e de grande 

distribuição direcionados para as organizações (governos, instituições, ONG’s). Os 

principais objetivos da comunicação estabelecida nestes mercados são informar, gerar 

uma imagem benéfica da organização e fidelizar (Lendrevie, Lindon, Dionísio & Rodrigues, 

1996, pp. 547-562). Para além disso, as metas das organizações envolvidas nos mercados 

B2B resumem-se no aumento dos lucros e na consequente redução dos custos; na 

satisfação simultânea de todas as partes interessadas, como é o caso dos consumidores 

finais, dos acionistas e dos empregados; no cumprimento de todas as exigências legais; e, 

por fim, na satisfação do interesse público (Ribeiro & Soares, 2015, pp. 28-29). A figura 2 

sintetiza a comunicação estabelecida em mercados B2B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Comunicação em mercados business to business (B2B) 

Elaboração própria com recurso a Ribeiro & Soares (2015, pp. 28-29).  
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Os indivíduos com os quais os empresários estabelecem relações pessoais noutros 

países oferecem-lhes acesso à sua rede de relacionamentos. Assim, este contacto poderá 

funcionar como uma ação estratégica das empresas, pois permite chegar a novos 

mercados e provoca efeitos positivos no desempenho da empresa (Harris & Wheeler, 2005, 

p. 189). A título de exemplo, no caso específico dos mercados internacionais B2B, os 

vendedores da empresa acabam por assumir um papel fundamental na comunicação, pois 

são eles que estabelecem um contato mais direto e íntimo com os clientes, constituindo 

um elo de ligação entre as necessidades do consumidor e a transmissão destas à empresa 

(Javalgi, Hall & Cavusgil, 2014, p. 1193).  

Por outro lado, face à sua dimensão reduzida, muitas empresas optam no seu 

processo de internacionalização e em situações de B2B por desenvolver relações de cariz 

económico com parceiros comerciais que permitam a construção de uma relação 

duradoura, forte e de confiança que traga vantagem para todos os parceiros envolvidos e 

que permita a transmissão de informação (Lostakova & Pecinova, 2014, p. 564).  

As relações públicas internacionais também são utilizadas pelas empresas no seu 

processo de internacionalização. Por relações públicas internacionais entende-se a 

planificação e a implementação de programas e campanhas realizadas no exterior, 

envolvendo dois ou mais países (Szondi, 2009, p. 119). Os seus públicos-alvo são os 

consumidores, os acionistas, o Governo, os fornecedores, o sistema financeiro, os 

empregados, os grupos ativistas e os distribuidores (Viana e Hortinha, 1997, p. 520). Das 

suas funções destaca-se a busca da lealdade dos públicos-alvo multiculturais e de 

potenciais mercados e a consequente comunicação do produto da empresa (Sebastião, 

2015a, p. 78). Destacam-se ainda pelo investimento em publicidade dirigida à empresa, ao 

invés da marca ou do produto (Viana e Hortinha, 1997, p. 520). As relações públicas 

internacionais possibilitam a criação de uma imagem positiva do país que representam, 

favorecem o aumento das receitas provenientes do comércio, chamam à atenção dos 

turistas e possibilitam o crescimento do investimento externo (Lee & Hong, 2012, p. 491).  

Por conseguinte, compete ao Governo a realização de iniciativas que permitam a 

construção da reputação do país (Sebastião, 2015a, p. 92). Em primeiro lugar, destaca-se 

a diplomacia pública, que consiste nas ações conduzidas pelas nações (sejam elas 

governamentais ou não), pelas organizações que operam globalmente, por organizações 

globais e organizações políticas internacionais (L’Etang, 2009, p. 610). O seu principal 

objetivo prende-se com a promoção do interesse nacional e com a formação de uma 

opinião pública favorável ao seu país (White, 2011, p. 2).  

 Em segundo lugar, surge a diplomacia cultural, com o objetivo de alterar os 

estereótipos desfavoráveis existentes, construir uma opinião benéfica do país, 

nomeadamente no que diz respeito à sua produção cultural (Sebastião, 2015a, p. 92). As 
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ações deste tipo de especialização abarcam a promoção de produtos culturais como os 

filmes, os livros, a televisão e os programas de rádio, os concertos e as exposições de arte 

(Szondi, 2009, p. 138), com o intuito de desenvolver vínculos emocionais com os públicos 

externos (L’Etang, 2009, p. 610).  

De seguida, ao serviço da internacionalização, a diplomacia comercial relaciona-se 

com o apoio a atividades comerciais. Esta especialização inclui a promoção do 

investimento interno e externo, assim como das exportações (Reuvers & Ruël, 2012, p. 4-

5). Neste tipo de diplomacia, destacam-se como principais objetivos o desenvolvimento de 

contactos de negócio e a pesquisa de potenciais parceiros, distribuidores e investidores 

(Reuvers & Ruël, 2012, p. 15). Inserido na diplomacia comercial, encontra-se o Country 

Branding, no qual se pretende apresentar o país em questão, não só como sendo um bom 

local para se investir mas também como sendo um bom produtor (Sebastião, 2015a, p. 92). 

Para além destes tipos de diplomacia, também os media e o Turismo assumem 

importância, sobretudo porque quanto mais ativo for o sistema mediático, maior será a 

exposição do Governo nos restantes países (Sebastião, 2015a, p. 92).  

No caso português, desde 2007 que o Estado tem desenvolvido missões 

empresariais com o intuito de dinamizar a diplomacia económica, através da AICEP. Por 

conseguinte, o Estado possibilita que as pequenas e médias empresas portuguesas 

tenham acesso político e diplomático aos mercados, garantindo-lhes toda a logística e os 

recursos necessários. Todavia, para que o sucesso destas ações seja concretizado, será 

necessária uma preparação prévia dos empresários portugueses no sentido de garantir 

que estes definam as suas estratégias de negócios, direcionadas para a inovação e, 

sobretudo, para a diferenciação dos produtos e serviços que oferecem (Sebastião, 2015a, 

p. 94).  

Conclui-se então que a comunicação assume um papel fundamental nos mercados 

B2B, nos quais as relações públicas e diplomacia merecem especial atenção. Contudo, a 

comunicação digital tem vindo a ganhar importância nos mercados business to consumer. 

Sendo a by-PT uma plataforma digital desenhada para o consumidor final, será importante 

procedermos a uma exposição acerca da importância da comunicação digital dirigida ao 

consumidor final, desenvolvida sobretudo neste tipo de plataformas. 

3. O PAPEL DA COMUNICAÇÃO DIGITAL DIRIGIDA AO CONSUMIDOR FINAL EM AMBIENTE 

INTERNACIONAL 

A comunicação nos mercados B2C deve garantir a flexibilidade no contacto com os 

consumidores, permitindo à organização adaptar-se às suas exigências. Este mecanismo 

tem de ser o mais rápido, profissional e fidedigno possível (Lostakova & Pecinova, 2014, 

p. 566).  
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Em primeiro lugar, embora menos presente na literatura sobre o tema, a publicidade 

pode ser utilizada como estratégia de comunicação dirigida ao consumidor final, em 

contexto internacional. Por publicidade entende-se a “comunicação de media paga pelas 

organizações para difundir determinadas mensagens utilizando os meios de comunicação 

de massas” (Sebastião, 2013, p. 192). O seu caráter público, universal e impessoal permite 

que a publicidade seja extensiva, isto é, a mensagem que é transmitida consegue atingir 

um vasto e diverso número de pessoas, através de um mecanismo de repetição. Assim, as 

suas funções resumem-se na necessidade de dar a conhecer e de informar acerca do 

produto ou da marca em questão; na persuasão e na tentativa de provocar no público um 

sentimento de desejo e ambição (Ribeiro et al., 2013, p. 185). Contudo, também a 

publicidade tem vindo a sofrer grandes adaptações, como consequência da sua associação 

com a falta de confiança na mensagem transmitida, o que se traduz numa elevada 

determinação do consumidor em evitá-la (Kelly, 2010, p. 16).  

Neste sentido, e com o intuito de auxiliar na sua promoção e na comunicação com o 

consumidor final, as marcas investem cada vez mais em comunicação digital, que consiste 

na utilização da internet como plataforma de estabelecimento do processo comunicacional 

(Mateus, 2013, p. 9). Este investimento é consequência da dinâmica, da constante 

atualização e das novas ferramentas de criação de conteúdos, que as plataformas digitais 

permitem (Monteiro, Almeida & Campos, 2014, pp. 45-46). Na ótica do consumidor, estas 

plataformas caraterizam-se pela sua acessibilidade, gratuidade e pela sua capacidade de 

serem globalmente visíveis (Monteiro et al., 2014, p. 71). Os conteúdos nelas presentes e 

a forma como são expostos definem a estratégia digital das marcas, para que o seu 

potencial estratégico possa ser evidenciado. Quando utilizam plataformas digitais, as 

marcas devem ser ágeis, de forma a adaptarem-se às novas tendências e aos novos 

comportamentos dos seus consumidores, para que o seu conteúdo não se torne obsoleto.  

À medida que novas plataformas vão surgindo ou ocorre uma mudança ao nível do 

comportamento do consumidor, as marcas devem abordar essas mudanças através de 

contínuas revisões estratégicas para poderem permanecer relevantes para o consumidor 

(Martin & Todorov, 2010, p. 63).  

 Com o intuito de formar, sensibilizar, incluir e inovar, a comunicação em contexto digital 

desenvolve-se de forma multilateral, dinâmica e multicanal (Monteiro et al., 2014, pp. 52-

53). Quando dirigida ao consumidor, os seus principais objetivos são o aumento da eficácia 

da marca e das suas comunicações, a promoção da interação e de um relacionamento 

mais próximo com o consumidor, a construção da identidade da marca e o aumento dos 

seus níveis de vendas (Karjaluoto, Mustonen & Ulkuniemi, 2015, p. 704). Este 

relacionamento com os consumidores, para além de ser mais rápido e eficaz, é sobretudo 
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mais individualizado e personalizado, através da adaptação dos conteúdos a cada caso 

específico (Mateus, 2013, p. 10).  

O processo de decisão do consumidor em contexto online pode ser exigente e 

altamente emotivo. Por exemplo, os websites de venda online devem ser cuidadosamente 

organizados e oferecer ao consumidor uma experiência que o permita sentir-se não só 

envolvido com o website mas essencialmente com a marca. Ao nível da comunicação 

destas plataformas, um dos fatores mais importantes é a necessidade de enfatizar as 

caraterísticas dos produtos, para que cliente possa ter a certeza da qualidade destes antes 

da efetuar a compra (Axelsson, 2008, p. 3). 

Os profissionais em comunicação digital defendem que os websites permitem a criação 

de emoções no consumidor final, em relação à experiência web, à marca, aos outros 

clientes ou então aos colaboradores da empresa, sobretudo devido à riqueza multimédia 

da plataforma, às provas que sustentam o potencial emotivo da combinação de palavras, 

imagens e som e à capacidade de estabelecer uma relação através da personalização e 

da interatividade. A capacidade de interagir com um website oferece uma oportunidade ao 

consumidor de se relacionar com uma organização e, sobretudo, com as suas marcas 

(Jones et al., 2008, pp. 420-423). Se a marca conseguir associar determinadas emoções 

positivas no consumidor, alcançará não só a sua lealdade, como também a sua confiança 

e a sua participação no mercado (Jones et al., 2008, p. 419). A título de exemplo, se 

determinado utilizador localizar rapidamente as informações que procura sobre 

determinado produto num website, isto pode resultar em perceções duradouras sobre a 

plataforma ser boa e útil. Assim, gerar emoções positivas durante a experiência no website 

da marca confere-lhe benefícios muito vantajosos (Jones et al., 2008, p. 425).  

Adicionalmente, a comunicação digital possibilita a democratização das organizações 

e a reunião de contributos individuais, através dos novos canais, circuitos ou fluxos de 

comunicação e informação. O feedback deixado pelos consumidores é um exemplo disso 

(Monteiro et al., 2014, p. 63). Contudo, os utilizadores são expostos a diversos elementos 

quando se encontram numa plataforma digital, como é o caso das perguntas frequentes ou 

dos sistemas de pagamento, dos diversos anúncios acerca da marca e dos produtos 

(vídeos ou descrições das marcas) ou do contacto com diversos atores (no caso da 

existência de chat room), o que faz com que os ambientes web sejam particularmente 

propensos a invocar vários sentimentos, negativos ou positivos (Jones et al., 2008, p. 420). 

No caso específico de uma plataforma de comércio online, torna-se fundamental uma 

comunicação easy-to-follow, isto é, a informação acerca dos diversos produtos 

apresentados deve ser agradável e cativante, ao invés da utilização de longas descrições 

técnicas, sob risco de se tornar irritante e cansativo (Jones et al., 2008, p. 422).  
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As ferramentas e as estratégias que as empresas utilizam em contexto digital para 

comunicar com os seus consumidores, têm vindo a modificar-se fruto do desenvolvimento 

das redes sociais online (Mangold & Faulds, 2009, p. 357) e do papel ativo assumido pelos 

consumidores como criadores de conteúdo (Karjaluoto et al., 2015, p. 703). As redes 

sociais online permitiram a democratização do processo de produção de conteúdos e 

constituem atualmente, “um terreno neutro” entre marcas e consumidores (Monteiro et al., 

2014, p. 152). Por outro lado, a capacidade que os consumidores possuem de comunicar 

uns com os outros aumenta, limitando assim o controlo da empresa sobre a disseminação 

e sobre o conteúdo da informação (Mangold & Faulds, 2009, p. 359). Os consumidores 

apreciam a oportunidade de influenciar as comunicações relacionadas com a marca (Jones 

et al., 2008, p. 423). 

 A estratégia de comunicação digital definida por uma marca pressupõe um processo 

de monitorização constante, que se inicia na recolha da informação e segue até à avaliação 

final, tendo em conta sempre as táticas escolhidas para abordar o público. Quanto melhor 

a identidade visual estiver sedimentada nos consumidores, mais longe poderá ir a 

comunicação desenvolvida por marca (Campos, 2014, p. 172). Em adição, de forma a 

chegar ao consumidor final e a motivá-lo a envolver-se com a marca, a própria marca deve 

garantir o seu envolvimento e compromisso com o consumidor. Isto pode ser feito através 

da personalização da marca, isto é, da capacidade de personalizar e expressar a sua 

individualidade construindo uma forte afinidade e fidelidade dos consumidores para com 

esta - para ter o máximo de resultados, as plataformas devem estar ligadas às redes sociais 

online para permitir aos utilizadores exibir os seus produtos personalizados e influenciar os 

seus pares -, e o estilo de vida da marca, ou seja, quando as marcas fornecem serviços 

quotidianos, utilitários e/ou produtos personalizados que permitem aos consumidores viver 

verdadeiramente a marca. O sucesso final surge quando a marca cria um movimento que 

une o grupo de consumidores em torno de um objetivo comum ou de um sentimento (Martin 

& Todorov, 2010, pp. 63-64). 

Em suma, através da comunicação digital, as novas plataformas podem agora 

aproximar-se mais do consumidor e explorar uma vasta gama de experiências da vida real, 

aumentando a oportunidades dos consumidores sentirem determinadas emoções e de se 

identificarem cada vez mais com a própria marca (Jones et al., 2008, p. 425).  

4. ANÁLISE DE RESULTADOS  

No presente ponto, será feita uma descrição e uma análise dos resultados obtidos, 

através das técnicas definidas no ponto um. Por conseguinte, a exposição encontra-se 

estruturada de acordo com os objetivos de investigação a que pretende dar resposta.  
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4.1 AS TENDÊNCIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS PORTUGUESAS E O PAPEL DA 

COMUNICAÇÃO ENQUANTO SUPORTE DESSA INTERNACIONALIZAÇÃO 

Com o intuito de perceber as tendências de internacionalização das empresas 

portuguesas e o papel da comunicação em ambiente internacional, procedeu-se à análise 

das publicações mensais da AICEP, assim como da secção Portugalnews. Para além 

disso, serão ainda analisadas neste ponto as entrevistas realizadas às agências de 

internacionalização e aos especialistas em comunicação digital.  

 

  

 

 

 

 

 

Em primeiro lugar, como mostra a figura 3, após a análise das publicações da 

Portugalnews e Portugalglobal (apêndice 36 e 37, tabelas 18-20) foi possível concluir 

que os setores de atividade predominantes no seio das empresas portuguesas que se 

internacionalizam são o setor informático, ligado à tecnologia; de seguida, o setor vinícola, 

depois o setor do retalho, da construção e da indústria e da consultoria, com destaque para 

a consultoria de engenharia e, por fim, o setor alimentar (ver apêndice 38, tabela 21). 

Relativamente aos países de destino destas empresas, destacam-se Espanha, seguida de 

Angola, depois Brasil e Inglaterra; França e Alemanha e, por fim, Moçambique e os EUA 

(ver apêndice 38, tabela 22). Foi ainda possível encontrar como principais estratégias de 

comunicação das empresas o contacto com parceiros comerciais e locais, a participação 

em feiras internacionais, as visitas e as ações de promoção, o digital – perfis de redes 

sociais online ou plataformas online - e a publicidade, sobretudo online. Quantos às 

principais vantagens da internacionalização para as empresas, destacam-se:  

 O reforço da visibilidade, do reconhecimento e credibilidade da empresa; 

 O aumento do seu portefólio e da sua carteira de clientes;  

 O posicionamento de liderança da empresa enquanto empresa de referência; 

As empresas definem a sua presença no estrangeiro por uma “oferta de produtos 

diversificada e diferenciada e com um compromisso de qualidade, confiança e 

proximidade”, sendo que muitas dessas empresas constituem “a solução mais inovadora 

no mercado” ou então “um serviço pioneiro em todo o mundo” (apêndice 36 e 37, tabelas 

18-20). 

Figura 4 - Wordcloud: países escolhidos para a 
internacionalização das empresas portuguesas 

 

Elaboração própria através do website http://worditout.com/  Elaboração própria através do website http://worditout.com/  

através do website http://worditout.com/  

 

Figura 3 – Wordcloud: setores de atividade mais 
predominantes  

http://worditout.com/
http://worditout.com/
http://worditout.com/
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Relativamente às entrevistas realizadas às agências de internacionalização, de 

acordo com António Souta (IAPMEI), “as empresas portuguesas (…) souberam valorizar o 

contributo da inovação para o reforço da sua competitividade” (apêndice 23, questão a), 

ideia que é reforçada por Nuno Morgado (AAPI) quando diz que “cada vez mais o interesse 

pela internacionalização, não é um interesse dos empresários ou dos gestores, é uma 

necessidade” (apêndice 24, questão a). Mónica Moutinho (AICEP) considera que esta 

necessidade advém do facto “do mercado nacional ser pequeno a que acresceu a crise 

financeira recente” (apêndice 25, questão a). Ainda na perspetiva de Nuno Morgado 

(AAPI), o processo de internacionalização pressupõe um conjunto de “condicionantes 

fortes, muitos em termos de gestão estratégica da própria empresa”, onde se pode incluir 

a comunicação, e em particular a comunicação digital (apêndice 24, questão a). Neste 

sentido, o esquema seguinte sintetiza as respostas quanto à importância da comunicação 

digital dirigida ao consumidor final, em contexto internacional, apresentadas pelas agências 

de internacionalização.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração própria  

 

Como mostra a figura 5, “não há grande hipótese de fazer um processo de 

internacionalização sem utilizar ferramentas de comunicação digital perfeitamente 

adequadas” (Nuno Morgado, AAPI, apêndice 24, questão d).  

Quanto às entrevistas realizadas aos especialistas em comunicação, João 

Campos (apêndice 26, questão a & c) afirma que as marcas têm que procurar manter o 

consumidor feliz de forma a garantirem o seu sucesso económico. Isso só é possível 

através da comunicação digital, onde “os canais deixarem de ser só unilaterais”, passando 

a existir uma “conversa entre marcas e consumidores” e, portanto, a preocupação das 

marcas deve ser “alimentar essa conversa”. Assim, a figura 6 apresenta as estratégias de 

comunicação apontadas pelo Designer & Brand/Design Consultant João Campos. 

Genericamente, para além de ser necessário selecionar as redes sociais online de acordo 

com a marca em si e com o público, é necessário um investimento em conteúdos 

revelantes.  

• Permite um contato
simples, imediato,
multilingue e
económico;

• As componentes digitais
impulsionam a
competitividade das
empresas e do país.

IAPMEI

• Permite comunicar a
longas distâncias com
eficácia e baixos custos;

• Garante o
relacionamento da
empresa com o
consumidor;

• O impacto é direto.

AAPI

• Essencial no tipo de
mensagem que se
pretende divulgar nos
diversos suportes;

• Ferramenta útil e
largamente utilizada.

AICEP

Figura 5 - Importância da comunicação digital dirigida ao consumidor final, segundo as agências de internacionalização 
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Elaboração própria  

Noutra perspetiva, José Cabral d’ Aguiar afirma que a comunicação digital permite 

que a internet se torne numa “montra para as empresas promoverem os seus produtos”, 

ou seja, “as PME’s devem ter a noção da importância de estar no online, de estarem nas 

plataformas digitais, de comunicar através das redes sociais, como uma forma de valorizar 

os seus produtos e os seus serviços”. O especialista em comunicação considera ainda que 

o grosso das exportações portuguesas não se comunica pela internet, exceto no caso dos 

produtos mais tradicionais que encontram nas plataformas digitais e na sua presença nas 

redes sociais uma forma interessante de se promoverem. Neste sentido, existe a 

comunicação desenvolvida pela respetiva plataforma online que pode servir para vender 

serviços e produtos e “a comunicação das próprias empresas no mercado externo”, que 

também fazem parte dessa plataforma (apêndice 27, questão c). Contudo, João Campos 

afirma que ainda existe um grande desinvestimento no digital e nas suas potencialidades, 

confirmado também na figura 7, por José Cabral d’ Aguiar. 

4.2 A CARATERIZAÇÃO DA PLATAFORMA ONLINE BY-PT E DAS MARCAS NELA PRESENTES 

De forma a caraterizar a plataforma by-PT e as respetivas marcas procedeu-se à 

análise da homepage do website, às questões enviadas às marcas que se encontram 

expostas na plataforma, mas também às publicações especializadas e aos blogs. 

Em primeiro lugar, será importante verificar que no Facebook (apêndice 29, tabela 

5), a by-PT apresenta no separador “Sobre” informações importantes relativas à 

plataforma, com uma breve descrição, a sua missão e objetivos e as suas categorias de 

produtos, sintetizando-as em “Women, Men, Beauty, Homeware, Food & Wine, Stationary, 

Gifts and Style on the Go”. 

 

 

 

 

 

“As redes sociais têm um impacto
importante, porque as pessoas
estão muito lá” e porque o “custos
de entrada nas redes sociais são
zero."

"Mais do que incomodar as
pessoas, temos de garantir que
elas querem ser incomodadas
(...) As pessoas já não consomem
marcas, juntam-se a elas."

"Criar interesse suficiente para que
os consumidores regressem e não
de arranjar formas cada vez mais
intrusivas de os interromper."

"Os anúncios que acabam por
resultar bem são aqueles que não
são apenas para vender, mas os
que oferecem mais qualquer
coisa ao consumidor."

ESTRATÉGIAS DE

COMUNICAÇÃO

DIGITAL

Figura 6 - Estratégias de comunicação 

apontadas pelo especialista João Campos 
Figura 7 - Opinião de José Cabral d’ 
Aguiar, quanto ao investimento em 
comunicação 

“As empresas não valorizam a 

comunicação no exterior enquanto forma 

de promover os seus produtos (…) Quer 

dizer, estamos longe de esgotar o 

potencial que a comunicação por um 

lado, e a presença digital da 

comunicação por outro pode representar 

em termos de valorização das nossas 

exportações e da internacionalização 

das nossas empresas”. 

 

DESCRIÇÃO

• Representa produtos
portugueses que se distinguem
pelo seu design;

• É a antítese da lógica
económica global.

PÚBLICO

• São como mensageiros da
marca e da liberdade na
conceção e produção.

MISSÃO E OBJETIVOS

• Upgrade da produção
concepção e criatividade
portuguesa;

• Reconhecimento no mercado
online.

Figura 8 - Descrição da plataforma no Facebook oficial 

Elaboração própria com base na tabela 5, apêndice 29. 
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Quanto se acede à homepage da plataforma (apêndice 28, tabela 4), surge-nos no 

canto superior esquerdo, a opção de selecionarmos o idioma com qual pretendemos 

consultar a plataforma (inglês ou português), assim como qual a moeda que pretendemos 

utilizar na compra (dólar australiano, euro, libra esterlina britânica, dólar norte-americano). 

No canto superior direito, são apresentados os ícones das diversas redes sociais online da 

by-PT - Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest -, o que permite o acesso fácil e 

rápido. Ao centro da página, o logótipo oficial é complementado com a frase the best of 

Portugal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De seguida, o cabeçalho central organiza por categorias e subcategorias os 

diversos produtos e marcas que estão expostas na plataforma, assim como apresenta um 

separador com a síntese das marcas, um separador destinado ao blog e a possibilidade 

de efetuar uma pesquisa no formulário que surge do lado esquerdo. 

Ao fazer scroll down na página, temos contacto com um slide show constituído por 

três imagens interativas: uma alusiva ao Dia da Mãe, com a palavra “mãe” em diversas 

línguas; um ramo de flores com um fundo cor-de-rosa, duas almofadas brancas e um 

letreiro que diz home sweet home; uma rapariga num cenário campestre com um conjunto 

de balões na mão, alusivos à primavera (Spring… time to go out!). As três imagens 

permitem a partilha no Pinterest, no Facebook, no email e o copy link.    

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.by-pt.com/ (consultado dia 17 de abril de 2016)  

Idioma  Moeda

a  

Redes sociais 

online 
Logótipo 

Blog  

Categorias e subcategorias das marcas 

Elaboração própria. Fonte: https://www.by-pt.com/ . 

 

Figura 9 - Homepage do website da by-PT 

Figura 10 – Slide show presente no website da plataforma by-PT 

https://www.by-pt.com/
https://www.by-pt.com/
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Ao continuar a deslizar na página, surgem mais três imagens estáticas que se vão 

alterando com o movimento do cursor, tornando-se mais claras. Estas apresentam uma 

hiperligação direta para a categoria “Mulher”, “Presentes” ou “Homem”, assim como a 

possibilidade de partilhar no Pinterest, no Facebook, no email e o copy link. Abaixo, um  

texto descreve sucintamente a by-PT, destacando-se para além das informações presentes 

na figura 14, a frase “mais do que um produto, uma experiência”. De seguida, um conjunto 

de imagens apresenta uma seleção de produtos em destaque. Ao colocar o curso em cima 

de cada um dos produtos temos a possibilidade de ter uma “vista rápida” sobre o produto, 

“adicionar aos favoritos”, o nome e o respetivo preço do produto e, por fim, a opção 

“adicionar ao carrinho”. Seguem-se mais duas imagens estáticas com as mesmas 

caraterísticas das anteriores ao nível da partilha, sendo que estas reencaminham para a 

categoria “Beleza” e “Estacionário”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do final da homepage destaca-se o separador “sobre a by-PT”, no qual a by-PT se 

descreve como uma “loja online de produtos portugueses distintos”, com o intuito de 

representar as tradições, artesãos e designers, promovendo a democratização de produtos 

e marcas que são considerados ícones de Portugal. A plataforma diz conseguir criar assim 

uma harmonia entre a qualidade, o design e a produção nacional. De realçar ainda que à 

medida que vamos fazendo scroll down na página, o cabeçalho central com as categorias 

e subcategorias da marca aparece no topo da página, assim como a existência de uma 

seta no canto inferior direito que nos permite voltar ao início da homepage.  

Relativamente às questões enviadas às marcas por email (apêndice 34, tabela 

16), estas permitiram analisar o motivo que levou as marcas a aceitar a parceria com a by-

PT, quais os resultados e o feedback obtidos com essa parceria, assim como as alterações 

na comunicação efetuadas para o mercado internacional. A figura 12 sintetiza as respostas 

das marcas relativamente aos motivos pela qual decidiram estabelecer uma parceria com 

a plataforma online by-PT. Neste sentido, destacam-se:  

 

 

Figura 11 - Fim da homepage do website da by-PT 

Elaboração própria. Fonte: https://www.by-pt.com/  
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Elaboração própria com base no apêndice 34, tabela 16. 

 

Ainda tendo em conta as questões feitas às marcas, a maioria revelou a inexistência 

de resultados após a efetivação da parceria, nomeadamente ao nível das vendas. Aquelas 

que notaram alguma diferença afirmaram que as vendas têm sido “tímidas e reduzidas, 

mas com algum crescimento gradual” (apêndice 34, tabela 16). As marcas consideram que 

estes resultados são consequência de uma “melhor aceitação por parte do público através 

dos tradicionais canais de vendas em relação ao comércio online” ou então a oferta 

presente na plataforma ser muito variada, o que dificulta a escolha do consumidor 

(apêndice 34, tabela 16). A juntar-se a estas razões está o facto de as questões terem sido 

enviadas para todas as marcas em simultâneo, fazendo com que a análise dos resultados 

não tivesse em consideração a data de entrada da marca para a plataforma. No que diz 

respeito às marcas que obtiveram resultados destaca-se a promoção e a visibilidade da 

marca. Quanto ao feedback de outros países, as marcas que responderam “sim” 

chamaram a atenção para o facto de não ter sido necessariamente através da plataforma 

by-PT. Nas alterações na comunicação para o mercado internacional, algumas marcas 

afirmaram não ter feito qualquer alteração, pelo facto de já estarem direcionadas para o 

comércio externo. Das que efetuaram destaca-se a adaptação de alguns conteúdos aos 

países de destino, nomeadamente com a comunicação em inglês, o ajustamento dos 

preços ao mercado de luxo, o reforço dos contactos a nível internacional, a explicitação da 

matéria-prima que diferencia a marca e a construção de uma marca diferente. 

Relativamente aos blogs (apêndice 33, tabela 14) que mencionaram a plataforma 

by-PT, no período considerado só foi encontrado o Pretty Exquisite. No conteúdo da 

publicação, é feita uma apresentação e caraterização da plataforma (“site de e-

commerce de produtos portugueses”, “um projeto que pensa globalmente e age 

localmente, com os pés no futuro"), do website oficial da by-PT (“o site é muito clean, 

Figura 12- Motivos que levaram as marcas a aceitar a parceria com a by-PT 

As caraterísticas da plataforma (identidade corporativa, valores, notoriedade, design, organização, 
público-alvo e preço acessível);

As caraterísticas das marcas presentes na
plataforma (“oferecerem ao mundo o melhor de
Portugal”, ou seja marcas portuguesas, marcas de
qualidade; apresentam um produto de special edition,
sujeito a uma escolha rigorosa);

As estratégias de comunicação (ao tornar-se num
revendedor, a by-PT carateriza-se por ser “um ponto
de venda focado no mercado internacional” com
“presença online junto de outros players no segmento
médio-alto”; estabelecimento de parcerias entre as
marcas e a by-PT, associado à publicidade e ao
alcance muito rápido em pouco tempo);

O interesse no mercado internacional
(capacidade que a plataforma oferece
para aceder a outros mercados e para
expor a marca);

O público-alvo (destaca-se pela
valorização do caráter diferenciador dos
produtos).
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bem organizado e muito intuitivo), das suas marcas e dos seus produtos (“a seleção de 

produtos criados ou feitos em Portugal, é feita criteriosamente de acordo com o que melhor 

se faz por cá, quer ao nível do design, quer pela qualidade da manufatura, pela honestidade 

na produção, pela durabilidade, e sobretudo pelo modo como espelham a cultura 

portuguesa contemporânea”); descrição da experiência pessoal na utilização da 

plataforma (“a experiência de compra é muito fácil e agradável (…) entregue em mãos e 

de volta de uma mesa de café (…) agradeço a amabilidade e simpatia”). A autora da 

publicação refere ainda o facto de a acompanhar a entrega personalizada lhe foi “entregue 

um miminho extra em forma de boião de mel com partículas de ouro da Aquae Flaviae”. 

Por último, apresenta um conjunto de produtos que apelida de wishlist, sendo que toda a 

publicação é sobretudo visual, com a presença de diversas imagens. 

Por fim, a figura 13 seguinte sintetiza as informações retiradas das publicações 

especializadas analisadas (apêndice 33, tabela 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caraterização 

da plataforma 

 “É a única que comercializa produtos exclusivamente 

produzidos ou criados em Portugal” (LifestylePúblico); 

 “É a primeira loja online que vende exclusivamente peças 

de designers e artistas portugueses” (New in Town); 

 “Grande montra dos produtos de excelência portugueses 

para o Mundo” (Dinheiro Vivo);  

 Um novo palco digital (Briefing); 

 “Primeira loja online dedicada à produção, criatividade e 

design nacional” (HiperSuper).  

Motivos da 

criação  

 “Necessidade de elevar a identidade do que se cria no 

nosso país” (LifestylePúblico) 

 “Temos produtos portugueses fabulosos que nunca 

são tão conhecidos como merecem” (Dinheiro Vivo)  

 “Mostrar ao público internacional que o que é português 

é bom" (Briefing) 

 “Promover o que de melhor é produzido no País, junto 

de grandes marcas nacionais” (Hipersuper) 

  “Promoção individual das marcas e produtos 

portugueses de qualidade, projeção da marca Portugal 

(Marketeer).  

 

Perfil do público-alvo 

 “Com um perfil cosmopolita 

e sensível à estética, detalhe 

e qualidade” 

(LifestylePúblico); 

 “Jovem cosmopolita que 

gosta de viajar, é 

culturalmente ativo, e aprecia 

a estética, o detalhe a 

qualidade irrepreensível” 

(Briefing).  

 

 

Figura 13 - A plataforma by-PT nas publicações especializadas 

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO

• "Trabalhar na divulgação, seja online, através das redes sociais, blogs e sites relacionados com
design, seja off-line, como na próxima edição do guia turístico “Lisboa Convida” (Dinheiro Vivo);

• "Pretende ser divulgada nos melhores meios de comunicação, tanto online como offline, de
forma a atingir, de forma mais assertiva, o seu público-alvo (...) a by-PT envia, semanalmente, uma
newsletter (...), marca presença nas redes sociais, com contas oficiais no Instagram e Facebook.
Junta-se a este um blogue (...)" (Marketeer).

RESULTADOS OBTIDOS E OBJETIVOS FUTUROS

• "As vendas correm “bastante bem”, destacando o “forte posicionamento” da cutelaria"
(Hipersuper);

• "Chegar ao fim do ano com vendas, claro, mas também com uma imagem credível e de
confiança para, a partir daí, crescermos sempre” (Dinheiro Vivo)

• "Pretende solifidicar a presença no mercado digital e criar uma marca de confiança para os
consumidores para que, no próximo ano, possa, de forma consistente, atingir o "ponto de equilibrio"
crescendo de forma linear" (Marketeer).

Caraterísticas das marcas 

 “Têm de ser 100% 

portuguesas, desde o design 

ao fabrico, têm de ter 

qualidade e têm de ter design, 

uma história por detrás do 

produto” (Dinheiro Vivo). 

Elaboração própria com base nas publicações especializadas analisadas 
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4.3  AS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO DA PLATAFORMA ONLINE BY-PT 

Com o objetivo de analisar as estratégias de internacionalização da by-PT, 

procedeu-se à análise da entrevista efetuada à fundadora da plataforma, aos conteúdos 

divulgados pela plataforma no Facebook, no Instagram, nas newsletters e, por fim, no blog 

oficial que se encontra num dos separadores do website.   

Em primeiro lugar, será importante perceber de que forma a plataforma se define e 

se comunica ao consumidor final. Ao nível das marcas, a fundadora considera que a 

plataforma tem uma oferta diversificada, baseada na exclusividade, no design, na 

autenticidade e na inovação. De acordo com Paula Resende, a plataforma já exporta para 

Itália, Holanda, Inglaterra, Polónia, Áustria, Alemanha, Austrália, Estados Unidos. A figura 

14 expõe e sintetiza alguns dados quanto à caraterização da plataforma e das marcas, 

através da entrevista realizada à Paula Resende, fundadora da by-PT (apêndice 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração própria com base na entrevista realizada à fundadora da by-PT 

 

Em segundo lugar, na análise ao Facebook (apêndice 29, tabela 6 e 7) averiguou-

se a existência de 2992 gostos, sendo que o número total de publicações da página era de 

185. A foto de perfil mostrava o logótipo oficial da by-PT, enquanto a de capa era alusiva 

ao Dia da Mãe. Tendo em conta o período de análise definido, das 185 publicações foram 

analisadas 116. A maioria das publicações são conteúdos originais da by-PT, nos quais se 

procede à apresentação de produtos e da respetiva marca. Paralelamente, faz-se uma 

alusão a diversas épocas festivas, associando-as com os produtos apresentados (a título 

de exemplo, “Suggestions for Valentine´s Day!” ou “Woman's Day! We are a Special Offer 

for you”).  

Após as publicações da by-PT, o conteúdo que mais se destaca são as partilhas de 

notícias, relacionadas com a cidade do Porto (“Porto sucede a Copenhaga como melhor 

destino europeu”, “Porto volta a ser destaque no New York Times”), com produtos ou 

marcas portuguesas com sucesso internacionalmente (“Calçado português melhor que o 

italiano em prova cega” ou “Sogrape eleita a melhor produtora de vinhos do mundo”) ou 

com um aspeto particular relacionado com Portugal (“Os 15 castelos mais belos da Europa, 

MOTIVOS DA CRIAÇÃO E MISSÃO 

 Mostrar a identidade de Portugal no 

estrangeiro;  

 Apresentar a qualidade dos produtos e 

das marcas;  

 Mudar a imagem que os outros países 

têm acerca de Portugal e dos 

produtos portugueses. 

  

 Classe média/alta; 

 Estilo de vida mais 

cosmopolita; 

 Preocupado com a estética e 

com a qualidade; 

 Apreciador do design e a 

inovação. 

 

Figura 14 - Motivos da criação da by-PT, a sua missão e o público-alvo, de acordo com a fundadora 

PÚBLICO-ALVO  
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o 1º é Português!” ou “Dez dicas para fazer os Passadiços do Paiva”). Enquanto no primeiro 

tipo de publicações, o idioma utilizado para comunicar é sobretudo a língua inglesa, 

aquando da partilha de notícias, é utilizado o português. No Facebook da by-PT, são ainda 

divulgadas as newsletters da plataforma e é feita a atualização da foto de capa, com a 

particularidade de se ir adaptando aos diversos acontecimentos do ano (a título de 

exemplo, “Let’s talk about Christmas” – Natal, “Valentine´s Day. Send a special message 

to a special Person” – Dia de São Valentim e “Celebrating Father’s Day” – Dia do Pai).  

Na generalidade, as publicações são acompanhadas por uma imagem ou conjunto 

de imagens, sendo que do total de publicações só foram registados sete vídeos. Ao nível 

da interatividade, a maioria das publicações apresentam “gostos”, mas o mesmo não 

ocorre ao nível das partilhas, que surgem apenas em algumas, e nos comentários que são 

escassos. Quanto às hashtags utilizadas, estas demonstram uma coerência com o tema 

da publicação. Quando uma marca é referida na publicação, surge na maioria dos casos 

uma hiperligação que permite aceder ao Facebook da marca ou à página do produto no 

website da by-PT, sendo depois completado com uma hiperligação direta para o website 

da by-PT ou para a sua página de Facebook.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: facebook da by-PT 

 

No caso do Instagram (apêndice 30, tabelas 9 e 10), foram analisadas 36 

publicações, num total de 96. O idioma utilizado na descrição das fotografias é o inglês, 

com a exceção de uma publicação relativa a um concurso. Relativamente ao conteúdo, 

não foram publicados vídeos, fazendo com que o único elemento multimédia sejam as 

imagens. Quanto às hashtags utilizadas demonstram uma adequação com a imagem 

publicada. As hiperligações remetem para a conta de Instagram da by-PT ou então para o 

Instagram da marca representada na imagem. A figura 17 explicita alguns dados relativos 

à página de Instagram da by-PT.  

 

 

Figura 15 - Tipo de publicações presentes no Facebook (publicações originais da plataforma, partilha de notícias, 
divulgação da newsletters e atualização da imagem de capa, respetivamente) 
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Elaboração própria com recurso ao instagram da by-PT  

 

As newsletters (apêndice 31, tabelas 11 e 12) enviadas pela plataforma são em 

todos os casos, alusivas a um tema específico – Natal, Dia dos Namorados, Dia da mulher, 

Dia do pai, Sapatos, Dia da mãe, Design. Na generalidade é feita referência a vários 

produtos, assim como às respetivas marcas, sobretudo utilizando a língua inglesa. No que 

diz respeito à informação útil presente nas newsletters, destaca-se: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Elaboração própria com recurso às newsletters da plataforma 

 

Todas as newsletters tinham apenas como elemento multimédia imagens, davam a 

possibilidade de anulação da subscrição e a alteração de dados de registo, a opção de 

recomendar a amigos, através do email, a opção de partilhar no Facebook, Twitter, Email, 

Google+, Linkedin (com exceção de uma) e de visualizar no navegador. Todavia, nenhuma 

permite a submissão de comentários nem apresenta uma hiperligação para a política de 

privacidade. Quanto às restantes hiperligações destaca-se a existência do botão “Shop 

Now” ou “Buy Now”, das diversas imagens, do logótipo da by-PT e de algum texto com o 

As imagens publicadas 

revelam um ou diversos 

produtos agrupados que 

se encontram expostos 

na plataforma, fazendo 

referência também às 

respetivas marcas. 

Embora exista 

interatividade ao nível de 

“gostos”, o mesmo não 

ocorre com os 

comentários, presentes 

apenas em quatro 

publicações. 

Figura 16 - Página oficial de instagram da by-PT 

Logótipo oficial 

No espaço destinado 

à descrição da 

página, apenas surge 

o link para o 

website da by-PT.  

Divulgação de promoções e descontos 

Disponibilização do código promocional 

Oferta de portes de envio 

Figura 17 - Informação útil nas newsletters 



O papel da comunicação digital na internacionalização das empresas portuguesas: 
A plataforma online by-PT 

 

Página | 30  
 

intuito de através de um clique, encaminhar para o website da by-PT e para as páginas de 

cada um dos produtos ou marcas específicas no website.  

Por fim, no blog (apêndice 32, tabela 13) da by-PT de um total de 50 posts, foram 

analisados 17. Quanto ao assunto das publicações destaca-se a apresentação de uma 

marca ou de um produto, seguindo-se da partilha de notícias ou vídeos. No que diz respeito 

ao conteúdo dos posts, a explanação das caraterísticas das marcas e dos produtos 

apresentados são o que mais se destaca. Quanto ao idioma, embora haja uma 

predominância na utilização da língua inglesa, num total de 17 posts, sete são em 

português, um em ambas as línguas e os restantes em inglês. O elemento multimédia 

predominante é novamente a imagem, com a presença de apenas duas publicações com 

vídeo. Todos os posts possibilitam a partilha no Pinterest, Facebook, Email e Copy link. 

Em contrapartida, embora haja um espaço destinado à colocação de comentários, 

nenhuma publicação apresentava comentários. Por fim, as tags usadas nos posts referem-

se às marcas, aos produtos, à categoria em que se inserem, fazendo alusão ao facto de 

ser português, como por exemplo Portuguese brands.  

5. DISCUSSÃO DE RESULTADOS  

O presente projeto de investigação tinha como principal objetivo perceber quais 

foram as decisões tomadas pela by-PT para comunicar com o consumidor final no 

estrangeiro. A pertinência deste tema vem no seguimento da existência de uma lacuna nos 

estudos dedicados à comunicação dirigida ao consumidor final em contexto internacional 

e pelo facto da by-PT ser uma plataforma online com uma comunicação dirigida ao 

consumidor final.  

Os resultados obtidos permitem concluir que no caso da by-PT a aposta em 

comunicação digital assume grande importância ao nível das estratégias de 

internacionalização não só para aumentar a sua competitividade (Cadeira, 2015, p. 18) e 

para criar condições excecionais para oferecer ao consumidor final (Silva & Antunes, 2009, 

p. 50), mas sobretudo porque o seu sucesso assenta no desenvolvimento deste tipo de 

comunicação. A comunicação digital desenvolvida pela plataforma auxilia na construção 

da identidade da sua marca (Karjaluoto et al., 2015, p. 704). A construção dessa identidade 

é feita através da criação de um estilo de vida representado pelos diferentes conteúdos 

temáticos, direcionados para um público-alvo que representa os valores e as caraterísticas 

da própria plataforma, como é o caso do gosto pelo design e da inovação. Essa identidade 

é também construída no digital através da apresentação e da caraterização das marcas. A 

plataforma promove as suas marcas e os seus produtos, enfatizando as suas 

caraterísticas, para que o consumidor possa ter a certeza da qualidade dos produtos antes 

da efetuar a compra (Axelsson, 2008, p. 3). Essa caraterização tem sempre presente o 
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facto de o processo de decisão do consumidor ter em contexto digital, uma carga emotiva 

e, portanto, a plataforma reforça aquilo que a define – “the best of Portugal”. Há sempre 

uma tentativa de identificação com o consumidor, ao apelar ao facto destas marcas 

espelharem a cultura portuguesa contemporânea, como se os próprios produtos 

carregassem histórias. Assim, a própria essência da marca transporta consigo a 

nacionalidade e os valores culturais do respetivo país de origem (Azevedo & Farhangmehr, 

2012, p. 43). Adicionalmente, também a comunicação das próprias marcas que constam 

na plataforma, proporciona a divulgação e o reconhecimento internacional da by-PT.  

Em segundo lugar, a comunicação digital permite à by-PT um aumento da eficácia 

da marca e das suas comunicações (Karjaluoto et al., 2015, p. 704). Na by-PT podemos 

ver isso através da aposta na elaboração de um website marcadamente clean, organizado 

e intuitivo. A plataforma dá possibilidade ao consumidor de orientar as suas compras de 

acordo com as suas preferências. A organização das marcas e dos produtos por 

categorias, assim como a vista rápida dos produtos e a breve descrição que os acompanha 

revelam uma comunicação easy-to-follow, isto é, a informação acerca dos diversos 

produtos é agradável e cativante, contrariando a utilização de longas descrições técnicas 

e aumentando assim a eficácia da comunicação (Jones et al., 2008, p. 422).  

Denota-se uma preocupação na organização cuidadosa do website da by-PT com 

o intuito de oferecer ao consumidor uma experiência que o permita sentir-se não só 

envolvido com o website, mas também com a marca (Axelsson, 2008, p. 3). Com acesso 

fácil e rápido às redes sociais online, a by-PT sente a necessidade em apresentar os seus 

produtos noutro tipo de plataformas que não apenas o website. Tira por isso, partido da 

acessibilidade, interatividade e da personalização dos conteúdos que as redes sociais 

online permitem (Monteiro et al., 2014, p. 71), visível através da utilização de hashtags no 

Facebook e no Instagram, e de tags no blog. Todavia, a preocupação em alimentar a 

conversa entre a by-PT e o consumidor é sobretudo visível no Facebook, em que existe 

uma constante atualização dos conteúdos para que estes não se tornem obsoletos (Martin 

& Todorov, 2010, p. 63) e a elaboração de publicações em se fala diretamente ao 

consumidor final, dando a sensação de individualidade e de interação. Contudo, tanto no 

Facebook como no Instagram, embora sejam colocadas questões ao consumidor, a 

maioria das publicações são de apresentação de produtos. Neste sentido, existe uma 

tendência para o incentivo à compra com os constantes apelos à visita ao website – “shop 

now at”, o que pode ser entendido pelo consumidor final como intrusivo e perturbador. Este 

apelo poderá ainda contrapor-se à essência da plataforma, ao “considerar-se como mais 

do que um produto, uma experiência”. Ainda que estas redes sociais online permitam 

receber feedback deixado pelos consumidores (Monteiro et al., 2014, p. 63), e o próprio 

blog tenha um espaço destinado à colocação de comentários, é notória a ausência desses 
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comentários e a pouca interação dos utilizadores na colocação de “gostos” tanto no 

Instagram como no Facebook. As poucas interações suscitadas demonstram uma 

conversa não entre a by-PT e o consumidor, mas entre a plataforma e as marcas, que 

reagem perante as publicações dos seus produtos. Assim, a pouca expressão sentida 

também no número de seguidores de ambas as redes sociais online demonstram ainda 

que a comunicação digital efetuada poderá não estar a funcionar corretamente, uma vez 

que embora os consumidores sigam as páginas, não vão demonstrando interesse em 

regressar ou em deixar o seu feedback relativamente àquilo que é publicado. 

Quanto à promoção da interação e de um relacionamento mais próximo com o 

consumidor (Karjaluoto et al., 2015, p. 704), a plataforma comunica num tom sério, através 

da personalização dos conteúdos e das celebrações do quotidiano, atualizando 

constantemente a informação para que esta possa permanecer relevante para o 

consumidor final (Martin & Todorov, 2010, p. 63). A by-PT preocupa-se em acompanhar o 

dia-a-dia do seu público-alvo, adaptando-se ao seu estilo de vida, ao fornecer serviços 

quotidianos, utilitários e/ou produtos personalizados. A plataforma permite que os 

consumidores vivam verdadeiramente a marca criando um movimento que une o grupo de 

consumidores, neste caso o seu público-alvo, em torno de um objetivo comum ou de um 

sentimento (Martin & Todorov, 2010, pp. 63-64). Esse sentimento é a busca pelo sonho e 

pela emoção, explorando experiências de vida do consumidor (Jones et al., 2008, p. 425). 

O tipo de linguagem utilizado no website e nas redes sociais online, acaba por funcionar 

como uma forma estratégica de chamar à atenção do consumidor final, para que se sinta 

parte da experiência e se identifique com a plataforma, enquanto mensageiro da missão 

que é elevar a identidade de Portugal. Contudo, embora exista um esforço de adaptação 

do conteúdo e a tentativa de criar emoções no consumidor, por exemplo no caso das 

newsletters, apenas são promovidos e apresentados os produtos, sem que haja um 

tratamento especial que permita ao consumidor sentir-se identificado.  

Por fim, a comunicação digital possibilita um aumento do nível das vendas 

(Karjaluoto et al., 2015, p. 704). Na by-PT, os resultados obtidos demonstram que embora 

para a fundadora as vendas tenham corrido bem, no que diz respeito às marcas, estas têm 

sido tímidas e reduzidas, o que poderá indicar a existência de uma maior aceitação por 

parte dos públicos nos tradicionais canais de venda, em relação ao comércio online.  

Em suma, os resultados obtidos neste projeto evidenciam a importância da 

comunicação digital em casos como a by-PT, em que existe um claro apelo à emoção, ao 

sonho e à importância da experiência. A comunicação digital permite à by-PT um contacto 

mais simples e imediato com o seu consumidor final, em que existe espaço para 

estabelecer uma relação com ele, para que este se sinta identificado com a marca e se 

possa construir uma relação de lealdade e confiança (Ribeiro & Foa’, 2013, pp. 163-168). 
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Em contrapartida, na comunicação em mercados B2B devido à quantidade e ao valor das 

suas aquisições, às decisões mais complexas e ao dinheiro envolvido, a orientação da 

comunicação é mais direcionada para o aumento dos lucros. Na comunicação digital a 

medição do impacto é direta e existe sempre a possibilidade de deixar feedback, ao 

contrário da das relações públicas internacionais e da diplomacia, na qual a formação de 

uma opinião pública favorável ao país ou a alteração de estereótipos desfavoráveis 

existentes (Sebastião, 2015a, p. 92) é um processo muito mais complexo e longo e, por 

isso, mais direcionado para o B2B em que existe um enorme esforço na preparação e no 

planeamento prévio dos empresários portugueses nessa direção.  

Os resultados obtidos permitem igualmente concluir que a plataforma online by-PT 

constitui um palco digital e uma verdadeira montra de produtos portugueses. A análise à 

homepage, ao Facebook, ao Instagram, aos posts do blog, às newsletters e às publicações 

especializadas revela que a identidade da by-PT se encontra bem sedimentada sendo 

similar em qualquer uma das plataformas, o que permite que a comunicação desenvolvida 

pela marca possa ir mais longe (Campos, 2014, p. 172). Assim, esta comunicação é 

igualmente suportada pela comunicação efetuada pelas próprias marcas que a constituem, 

na medida em que ao procurar determinado produto de uma marca específica que já é 

reconhecida internacionalmente, o consumidor encontra a by-PT não só como 

representante da marca, mas também como canal intermediário entre esta e o próprio 

consumidor.  

NOTAS FINAIS  

O presente projeto de investigação tinha como principal objetivo compreender o 

papel da comunicação digital dirigida ao consumidor final na internacionalização das 

empresas portuguesas, com especial enfoque para plataforma online by-PT. Para atingir 

este objetivo, recorreu-se a uma abordagem qualitativa, utilizando clipping às publicação 

da AICEP – PortugalGlobal e Portugalnews, a entrevistas a uma das fundadoras da by-PT, 

às marcas por ela representadas, a especialistas na área da internacionalização e a 

especialistas na área da comunicação digital e, por fim, a análise qualitativa de conteúdos 

digitais. Em primeiro lugar, na consequência da revisão bibliográfica efetuada, foi possível 

apurar a escassez de estudos que se tenham debruçado sobre a comunicação dirigida ao 

consumidor final em mercados internacionais, existindo em contrapartida uma abundância 

de estudos dedicados à comunicação em mercados business to business. Embora esta 

lacuna tenha constituído inicialmente uma limitação ao trabalho, com o desenvolver deste 

projeto foi-se tornando vantajosa, fazendo dele um projeto inovador. A juntar-se a esta 

limitação, surge o contacto com as diversas agências de internacionalização que também 

demonstrou ser um processo demorado, como consequência das suas responsabilidades.  
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Os resultados obtidos levam o investigador a considerar que os objetivos do 

trabalho foram alcançados. A by-PT sendo uma plataforma online vive da comunicação 

digital que desenvolve através do seu website oficial e das redes sociais online, com 

especial destaque para o Facebook¸ onde existe uma constante atualização dos 

conteúdos. Para além disso, existe a preocupação da plataforma em dirigir os conteúdos 

ao público-alvo que definiu para a sua comunicação, de forma a ir mais longe do que a 

simples compra de produtos, proporcionando-lhe uma experiência. A plataforma revela 

uma consistência ao nível da sua identidade (valores e missão) presente nas diversas 

plataformas analisadas e, depois confirmada nas publicações especializadas. Contudo, a 

análise permitiu ao investigador propor a necessidade da plataforma investir mais na 

promoção da interatividade e na personalização das mensagens entre a plataforma e o 

consumidor final para que esta relação possa ser mais fortalecida. Uma vez que a forma 

como a plataforma comunica garante o seu sucesso, esta tem de procurar novas formas 

que facilitem e tornem mais agradável o acesso do consumidor às marcas e aos produtos. 

De seguida, este projeto de investigação ganhou maior relevância através do 

contributo recolhido junto dos especialistas em internacionalização, mas também dos 

especialistas em comunicação digital, que reforçaram a importância de estudar o papel da 

comunicação dirigida ao consumidor final, uma área que é cada mais vez percecionada 

como tendo um peso fundamental no processo de internacionalização das empresas. 

Destaca-se ainda o incentivo dado ao investigador para a obtenção dos melhores 

resultados e a preocupação em perceber quais seriam as conclusões finais do presente 

projeto. Para além disso, o trabalho explora e analisa uma plataforma recente, inovadora 

e que constitui o primeiro projeto do género em Portugal, o que revela a pertinência do 

tema abordado.  

Quantos às propostas para futuros estudos, o investigador destaca a possibilidade 

de se perceber a evolução da comunicação da plataforma desde a sua criação até um 

determinado período no tempo mais alargado do que o utilizado neste estudo, assim como 

os resultados que as marcas sentiram, uma vez que muitas delas não apresentavam 

qualquer resultado pois tinham efetuado a parceria com a by-PT há relativamente pouco 

tempo. Outra das possibilidades é a comparação da comunicação efetuada pela by-PT 

com outras plataformas idênticas que possam eventualmente surgir em Portugal ou que 

estejam já implementadas no estrangeiro. 

Por último, o trabalho desenvolvido é o fechar de um ciclo de um ano dedicado à 

investigação de uma área que despertou interesse no investigador, mas é a possibilidade 

sobretudo de operacionalizar os conceitos das diversas unidades curriculares frequentadas 

no decorrer da licenciatura em Ciências da Comunicação. 
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Apêndice 1 – ESQUEMA ILUSTRATIVO DOS MOTIVOS DA INTERNACIONALIZAÇÃO DAS 

EMPRESAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração própria com recurso a Teixeira & Diz (2005, pp. 61-63)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 - Motivos da internacionalização das empresas 

Motivos da  
internacionalização 

Acesso a recursos
produtivos mais baratos
e de maior confiança que
podem não existir no
mercado interno;

Crescimento da quota
de mercado, através da
existência de economias
de escala e,
consequentemente, de um
aumento dos lucros;

Existência de
oportunidades de
negócio e de áreas
dinâmicas a explorar no
estrangeiro;

Resposta à saturação do
mercado e há
concorrência do país de
origem;

Fortalecimento das
redes de relações;

Acesso a competências
que possibilitam ganhar
vantagens competitivas
sobre os adversários mais
lentos;

Maior retorno no
investimento efetuado.
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Apêndice 2 - MAILING LIST DAS MARCAS PRESENTES NO WEBSITE DA BY-PT 

A tabela seguinte sintetiza as informações gerais das marcas que constituíam a 

plataforma online by-PT, no dia 3 de novembro de 2015, para as quais foi enviado um email 

com algumas questões introdutórias. No total são 51 marcas.  

Tabela 3 - Marcas que integram a by-PT 

NOME DA MARCA 
ÁREA DE 

NEGÓCIO 
NOME DO RESPONSÁVEL LOCALIDADE OBSERVAÇÕES 

560 ART BRAND 
Mobiliário e 
peças de 

decoração 

Vítor Carneiro de 
Mesquita 

Porto 

 
Respondeu ao email. 
Afirmou precisar do 

consentimento da by-PT 
para responder às 

perguntas. Foi enviado 
um email à fundadora 

da by-PT, que deu 
permissão à marca para 
responder. Até à data, 
ainda não se obteve 

resposta. 
 

'AFFAIRE 

JEWELLERY  

Jóias Farinha Gonçalves Oliveira do Bairro Respondeu ao email. 

ALCINO SILVERSMITH Ourivesaria Manuel Alcino Porto 
Reencaminhou-se o 

mesmo email dia 5 de 
dezembro de 2015. 

ÁLVARO SIZA VIEIRA Arquitetura Álvaro Siza Vieira Sem informação 

 
Envio da entrevista 

através do formulário 
apresentado no website 
oficial. Até à data, ainda 
não se obteve resposta. 

 

ANA LEITE SCARVES 
Vestuário: 
lenços de 
pescoço 

Ana Leite Sem informação 
Reencaminhou-se o 

mesmo email dia 5 de 
dezembro de 2015. 

ANTIFLOP 
Vestuário: 
lenços de 
pescoço 

Teresa Bacalhau Lisboa Respondeu ao email. 

AQUAE FLAVIAE 
Vinhos e mel 

com ouro 
Sem informação Chaves 

Envio da entrevista 
através do formulário 

apresentado no website 
oficial. Até à data, ainda 
não se obteve resposta. 

BOCA DO LOBO Decoração Sem informação Porto 
Reencaminhou-se o 

mesmo email dia 5 de 
dezembro de 2015. 

BYFLY 
Produtos de 

cerâmica 
Cristiana Domingues; 

Joana Virgolino 
Alcobaça 

Reencaminhou-se o 
mesmo email dia 5 de 

dezembro de 2015. 

CELSUS 
Produtos de 

moda 
Celso Assunção Porto Respondeu ao email. 

CORTEBEL Calçado Sem informação Cortegaça 
Reencaminhou-se o 

mesmo email dia 5 de 
dezembro de 2015. 

COSTA NOVA 
Produtos de 

cerâmica 
Carlos Ruão Vagos Respondeu ao email. 

CUTIPOL Cutelaria Sem informação Caldas das Taipas 
Reencaminhou-se o 

mesmo email dia 5 de 
dezembro de 2015. 

DELIGHTFULL - 
READY TO SHIP 

Bicicletas Sem informação Rio Tinto 

 
 
 

Reencaminhou-se o 
mesmo email dia 5 de 

dezembro de 2015. 
 
 

http://www.by-pt.com/collections/affaire-jewellery
http://www.by-pt.com/collections/affaire-jewellery
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NOME DA MARCA 
ÁREA DE 

NEGÓCIO 
NOME DO RESPONSÁVEL LOCALIDADE OBSERVAÇÕES 

DELIFGHTFULL- 
UNIQUE LAPMS 

Candeeiros Sem informação Rio Tinto 
Reencaminhou-se o 

mesmo email dia 5 de 
dezembro de 2015. 

DOS SANTOS Joias Sem informação Lisboa e Porto 
Reencaminhou-se o 

mesmo email dia 5 de 
dezembro de 2015. 

DVINE Cosméticos Sem informação Porto 
Reencaminhou-se o 

mesmo email dia 5 de 
dezembro de 2015. 

FINE AND CANDY 
Produtos 

estacionários 
Filipa Coelho Porto Respondeu ao email. 

GREEN BOOTS Calçado Sem informação Alcobaça 
Reencaminhou-se o 

mesmo email dia 5 de 
dezembro de 2015. 

GUAVA Calçado Sem informação Barca d'Alva 
Reencaminhou-se o 

mesmo email dia 5 de 
dezembro de 2015. 

HERDMAR Cutelaria Sem informação Caldas das Taipas 
Reencaminhou-se o 

mesmo email dia 5 de 
dezembro de 2015. 

IMELDA'SECRET Calçado Sem informação São João da Madeira 
Reencaminhou-se o 

mesmo email dia 5 de 
dezembro de 2015. 

IVO CUTELARIAS Cutelaria Sem informação Santa Catarina 
Reencaminhou-se o 

mesmo email dia 5 de 
dezembro de 2015. 

JJ HEITOR SHOES 
Sapatos de 

senhora 
Nuno Miranda Santa Maria da Feira Respondeu ao email. 

LAB98 – 

EXPERIMENTAL 

DESIGN 

Chávenas e 
cutelaria 

Joana Nunes Braga 
Reencaminhou-se o 

mesmo email dia 5 de 
dezembro de 2015. 

LAMEIRINHO 
Artigos de 
têxteis-lar 

Sem informação Guimarães 
Reencaminhou-se o 

mesmo email dia 5 de 
dezembro de 2015. 

LISBON TEA 

COMPANY 
Chá Nuno Campos Lisboa Respondeu ao email. 

LUÍS ONOFRE 
Calçado e 

malas 
Luís Onofre Travanca 

Reencaminhou-se o 
mesmo email dia 5 de 

dezembro de 2015. 

MARIA ANITA 

JEWELLERY 
Jóias Sem informação Sem informação 

Reencaminhou-se o 
mesmo email dia 5 de 

dezembro de 2015. 
 

MAGNA NATURA 
Peças de 

mobiliário e 
decoração 

Isabel Silva Esmoriz Respondeu ao email. 

MARIA MALETA 
Malas 

artesanais 
Sem informação Ovar 

Reencaminhou-se o 
mesmo email dia 5 de 

dezembro de 2015. 

MATER JEWELLERY 

TALES 
Jóias Sara Coutinho Porto 

Reencaminhou-se o 
mesmo email dia 5 de 

dezembro de 2015. 

MICA SURFBOARDS Surf Boards Pia-Maria Hauschild  Mafra 

Reencaminhou-se o 
mesmo email dia 5 de 

dezembro de 2015. 
Respondeu ao email. 

MILF SKATEBOARDS 

TAILORS 
Skateboards Diogo Frias Porto 

 
 

Respondeu ao email. 
Afirmou precisar do 

consentimento da by-PT 
para responder às 

perguntas. Foi enviado 
um email à fundadora 

da by-PT, que deu 
permissão à marca para 
responder. Respondeu 

ao email. 
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NOME DA MARCA 
ÁREA DE 

NEGÓCIO 
NOME DO RESPONSÁVEL LOCALIDADE OBSERVAÇÕES 

MONICA SANTOS 

HOMEWARE 

Produtos de 
decoração para 

casas 

Mónica Braga dos 
Santos 

Porto Respondeu ao email. 

MY MARIA 

GUIMARÃES  

Calçado Sem informação Porto 
Reencaminhou-se o 

mesmo email dia 5 de 
dezembro de 2015. 

MUZAS DE 

CANAVEZES 
Sabonetes Sem informação Marco de Canavezes 

Reencaminhou-se o 
mesmo email dia 5 de 

dezembro de 2015. 

NAMBAN 
Produtos 

estacionários 
Sem informação Lisboa 

Reencaminhou-se o 
mesmo email dia 5 de 

dezembro de 2015. 

OPSSS PORTUGAL 
Jóias e 

acessórios de 
moda 

Fátima Abreu Porto Respondeu ao email. 

PAULINO 

SPECTACLES 
Óculos de sol 

artesanais 
Marcos Paulino Parede Respondeu ao email. 

PTAH COSMETICS Cosméticos Sem informação Sem informação 
Reencaminhou-se o 

mesmo email dia 5 de 
dezembro de 2015. 

QUANTUM P&G 

Licor com ouro 
e prata, azeite 

biológico, 
cerveja 

artesanal, mel 
com ouro e 
compotas 
biológicas 

Natália Pereira Póvoa do Lanhoso 
Reencaminhou-se o 

mesmo email dia 5 de 
dezembro de 2015. 

RAMIREZ Conservas Sem informação Matosinhos 
Reencaminhou-se o 

mesmo email dia 5 de 
dezembro de 2015. 

SACCUS 
Vestuário: 

calçado, malas 
e acessórios 

Sem informação Sem informação 
Reencaminhou-se o 

mesmo email dia 5 de 
dezembro de 2015. 

SANTA GULA 
Produtos 

alimentares 
Paula Guimarães Porto Respondeu ao email. 

SHORT STORIES Livros Sandra Nobre Lisboa Respondeu ao email. 

UNDO DESIGN 

Produtos 
variados: 

acessórios 
pessoais, 
mobiliário, 
papelaria 

Sem informação Porto Respondeu ao email. 

VIARCO Lápis Sem informação São João da Madeira 
Reencaminhou-se o 

mesmo email dia 5 de 
dezembro de 2015. 

VICTORIA 

HANDMADE 
Malas e bolsas Sem informação Porto de Mós 

Reencaminhou-se o 
mesmo email dia 5 de 

dezembro de 2015. 

VISTA ALEGRE 
Produtos de 
porcelana 

Sem informação Ílhavo (sede) 
Reencaminhou-se o 

mesmo email dia 5 de 
dezembro de 2015. 

WO DESIGN Carteiras Sem informação Não tem 
Reencaminhou-se o 

mesmo email dia 5 de 
dezembro de 2015. 

 

Elaboração própria 

 

 

 

 

 

http://www.by-pt.com/collections/my-maria-guimaraes
http://www.by-pt.com/collections/my-maria-guimaraes
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Apêndice 3 - ENTREVISTA PRESENCIAL À FUNDADORA DA BY-PT – ENG.ª PAULA 

RESENDE 

Saudações iniciais, 

Sou investigador no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa e estou a 

desenvolver um estudo que pretende analisar o papel da comunicação na internacionalização das empresas 

portuguesas, com especial enfoque na plataforma digital by-PT, responsável por disponibilizar os melhores 

produtos portugueses, sobretudo para o mercado externo. 

 Por conseguinte, gostaria de lhe colocar algumas questões acerca deste assunto. Toda a informação 

prestada será apenas utilizada durante a realização deste estudo. Importa-se que efetue a gravação áudio da 

conversa?  

 Agradeço a sua colaboração.  

 

1. Perguntas Introdutórias: criação da plataforma  

a) Como é que surgiu a ideia de criar a by-PT? 

PR: A ideia surgiu da necessidade de mostrar a identidade de Portugal no estrangeiro, de apresentar a 

qualidade dos nossos produtos e das nossas marcas a outros países. Portugal tem um grande número de 

marcas que são ícones, que têm grande notoriedade e reputação e que necessitam de ser divulgadas. Neste 

sentido, a plataforma acaba por lhes dar essa oportunidade de visibilidade.   

 

b)  Qual é o verdadeiro intuito/missão/objetivo da by-PT?  

PR: A nossa missão é sobretudo tentar mudar a imagem que os outros países têm relativamente a Portugal e 

sobre os nossos produtos. Lá fora ainda existe muito a ideia de que somos apenas um país pequeno, algumas 

vezes associado à produção em massa que triunfou durante algumas décadas, sobretudo ao nível dos têxteis. 

Contudo, queremos transmitir a ideia de que Portugal também tem produtos exclusivos, autênticos e 

inovadores.  

 

c) A plataforma já exporta para quantos países? 

PR: Até à data, já conseguimos exportar para Itália, Holanda, Inglaterra, Polónia, Áustria, Alemanha, Austrália, 

Estados Unidos, entre outros. O grande problema de exportar para fora da Europa prende-se com as taxas da 

alfândega associadas.  

 

d) Qual o produto mais vendido até à data?  

PR: Continua a ser o faqueiro Malmo. As pessoas têm grande interesse pela secção de cutelaria, o que nos 

levou também a integrar mais marcas especializadas neste tipo de produtos.  

 

e) Qual é o público-alvo da by-PT?  

PR: O nosso público-alvo é sobretudo um público de classe média/alta, um público com um estilo de vida 

mais cosmopolita, que se preocupa com a estética e com a qualidade e que a aprecia o design e a inovação. 

Temos produtos com um custo elevado, mas também temos outros que são bastante acessíveis, daí que a 

nossa oferta seja bastante diversificada.   

 

2. Marcas  

a) Quantas marcas integram atualmente a plataforma?  

PR: Nesta altura já são mais de 50.  

 



O papel da comunicação digital na internacionalização das empresas portuguesas: 
A plataforma online by-PT 

 

Página | 48  
 

b) Como é que é feita essa seleção? Que critérios são precisos para ser uma marca candidata à 

by-PT?  

PR: Não pretendemos marcas que possamos encontrar numa “Zara” ou “Continente”, nem marcas que estejam 

associadas à produção de massas. Procuramos antes marcas que se distingam pela sua exclusividade, pelo 

design e pela sua autenticidade. A inovação também é um fator fundamental na escolha das marcas. 

Procuramos marcas que também se identificam com o nosso objetivo e com a nossa missão.  

 

c) Quem é que normalmente faz o contacto com as marcas? A plataforma ou as marcas também 

vos procuram? Que tipo de pesquisa efetuam? 

PR: Numa fase inicial, antes de a plataforma estar disponível, fomos nós que efetuámos a pesquisa das marcas 

e procedemos ao contacto inicial. Agora, são mais as marcas que efetuam o contacto, o que acaba por ser 

bastante positivo porque significa que o trabalho de divulgação está a ser feito e as marcas reconhecem essa 

notoriedade.  

 

d) Qual tipo de aconselhamento é que a plataforma oferece às marcas no seu processo de 

internacionalização?  

PR: A plataforma não interfere nisso. Cada marca tem a sua estratégia. Apenas damos alguns conselhos nesse 

sentido.  

 

3. Produtos 

a) Após a seleção das marcas, que tipo de produtos escolhem dentro do catálogo de cada uma 

delas?  

PR: É um processo que envolve sempre as duas partes. A plataforma seleciona alguns produtos e discute as 

suas escolhas sempre com a marca em questão. Não são tomadas decisões relativamente aos produtos 

escolhidos sem a aprovação da marca. Os produtos também são selecionados tendo em conta os objetivos da 

plataforma, isto é, escolhemos produtos que vão ao encontro da nossa missão.   

 

b) Quais considera serem as principais caraterísticas dos produtos portugueses presentes na 

plataforma by-PT que os distinguem dos restantes?   

PR: Voltamos à pergunta inicial da missão da by-PT. São produtos exclusivos, autênticos e inovadores.  

 

4. Feedback 

a) Tem obtido feedback proveniente de outros países acerca dos seus da plataforma e dos 

produtos? 

PR: O melhor feedback que já obtivemos foi o facto de alguns clientes terem efetuado mais que uma compra, 

o que significa que gostaram não só dos produtos mas também do serviço. 

 

5. Estratégias de Comunicação  

a) De forma geral, qual é o papel da comunicação na internacionalização das empresas?  

PR: A comunicação é fundamental para a divulgação e internacionalização das empresas, sendo por isso na 

divulgação que recai o nosso maior investimento.  
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b) Qual é a principal estratégia de comunicação adotada pela plataforma no seu processo de 

internacionalização? Uma promoção da portugalidade ou a tentativa de triunfar pela qualidade 

que supostamente já está presente nos produtos que disponibiliza? 

PR: A plataforma pretende triunfar pela qualidade que já está presente nos produtos que disponibiliza, ou seja, 

a nossa prioridade é sempre que os nossos clientes ou potenciais clientes conheçam os nossos produtos por 

aquilo que eles efetivamente valem. Claro que, ao mesmo tempo, pretendemos mudar a imagem que o 

estrangeiro tem de Portugal e existe a necessidade de elevar a identidade do que se produz e cria em Portugal. 

Em Portugal, não se valoriza muito aquilo que se produz cá. Dá-se mais valor ao que é “estrangeiro”.  

 

c) Quais são os principais instrumentos/ferramentas utilizadas pela plataforma para o seu 

processo de internacionalização? Qual é aquele que tem surtido mais efeito? 

PR: As redes sociais e outros meios de comunicação online são fundamentais para a divulgação da by-PT. Os 

anúncios pagos têm um retorno muito positivo a nível internacional. A televisão e a comunicação em revistas 

e jornais tem sido utilizada por nós para a divulgação a nível nacional.  

 

d) A estratégia adotada tem o apoio de parceiros ou fornecedores? Quais e de que forma?  

PR: Temos o apoio de todos os fornecedores, de amigos, familiares, etc. 

 

e) A plataforma possui ainda Facebook, Instagram, Pinterest, um blogue e uma newsletter. De que 

forma é que estes instrumentos têm contribuído para a internacionalização da by-PT?  

PR: As redes sociais permitem-nos fazer uma divulgação rápida dos nossos produtos, das próprias marcas, de 

alguns concursos e passatempos. Para além disso, a Newsletter permite enviar semanalmente para os 

assinantes, algumas informações síntese relacionadas com as marcas e os concursos.  

 

6. Futuro  

a) Quais pensam ser as principais dificuldades que a plataforma vai enfrentar num futuro 

próximo?  

PR: Uma das principais dificuldades é o investimento em comunicação e divulgação. 

 

b) Quais foram os principais resultados obtidos após o lançamento da plataforma, relativamente 

às vendas, notoriedade, reclamações, opiniões?  

PR: Ainda não vendemos um produto todos os dias, mas também nunca recebemos nenhuma reclamação, o 

que por si só já é bastante positivo.  

 

c) Quais são resultados esperados para o ano de 2016? 

PR: O nosso principal objetivo para 2016 é duplicar a faturação e atingir o nosso “ponto equilíbrio”.  

 

Apêndice 4 - ENTREVISTA TELEFÓNICA AO JORNALISTA RAFAEL PAIVA REIS, DA 

REVISTA MARKETEER 

Saudações iniciais, 

Sou investigador no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e estou a desenvolver um estudo 

que pretende analisar o papel da comunicação no processo de internacionalização da by-PT. O artigo escrito 

por si na edição de Agosto da revista Marketeer acerca da plataforma online by-PT serviu de base para o 

desenvolvimento do presente estudo. Gostaria de lhe colocar algumas questões acerca deste assunto. Importa-
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se que efetue a gravação áudio da conversa? Toda a informação prestada será apenas utilizada durante a 

realização deste estudo. 

 Agradecemos a sua colaboração.  

 

a) Qual pensa ser a principal estratégia a adotar pela plataforma no seu processo de 

internacionalização? Uma promoção da portugalidade ou a tentativa de triunfar pela qualidade 

que supostamente já está presente nos produtos que disponibiliza? 

RPR: A aposta da empresa, desde a sua génese, é na portugalidade. É promover o que de melhor existe em 

Portugal e tentar levar isso para o estrangeiro. É esse o objetivo da empresa. Agora, para tal precisa de bons 

objetos e produtos para o fazer. Portanto, a portugalidade é importante mas não é só por ser português que 

está na loja da marca. Tem de obedecer a uma série de critérios, para depois serem escolhidos para serem 

exportados.  

 

b) Quais considera serem as principais caraterísticas dos produtos portugueses presentes na 

plataforma by-PT que os distinguem dos restantes?  

RPR: Isso é uma questão de critério. Portanto, pelo que eu vi é uma oferta bastante eclética. Tem coisas mais 

acessíveis, mas tem por exemplo bicicletas da marca que é a Delightfull, bicicletas para um nível bastante 

superior. Portanto, acaba por agradar a todo o tipo de pessoas. É uma oferta eclética, mas a base acima de 

tudo é a qualidade. A portugalidade e qualidade são as duas palavras que surgem quando falamos desta 

empresa.   

 

c) Conhece mais alguns casos de plataformas com uma ideia parecida com a by-PT? 

RPR: Honestamente não. Deve haver certamente. Agora que assentem só em produtos portugueses, 

honestamente teria que fazer uma pesquisa primeiro. 

 

Apêndice 5 – ENTREVISTA À MARCA AFFAIRE JEWELLERY 

RESPONSÁVEL: FARINHA GONÇALVES   

Após a leitura de um artigo na revista Marketeer, reparei na presença da sua marca na 

plataforma online by-PT. Desde já, deixe-me dar-lhe os parabéns pelo facto de os seus produtos serem 

considerados “os melhores de Portugal” e por ter a oportunidade de representar Portugal internacionalmente. 

Sou investigador no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e estou a desenvolver um estudo 

que pretende analisar o papel da comunicação no processo de internacionalização da by-PT. Gostaria de lhe 

colocar algumas questões acerca deste assunto. Toda a informação prestada será apenas utilizada durante a 

realização deste estudo. Agradeço a sua colaboração.  

 

a) Quem é que estabeleceu o primeiro contacto para uma possível parceria? A plataforma by-PT 

ou a sua marca?  

FG: A plataforma by-PT. 

 

b) Qual o principal motivo que o/a levou a aceitar esta parceria? 

FG: Pelo que me foi explicado aquando do primeiro contacto pareceu-me que a plataforma iria ter uma boa 

comunicação e identidade corporativa, pontos estes que considerámos fundamentais para projetar uma boa 

imagem das marcas representadas. 
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c) De uma forma geral, quais foram os resultados obtidos após a efetivação da parceria? Por 

exemplo, a nível de notoriedade, vendas…?  

FG: Até ao momento não tivemos qualquer resultado visível pela presença no website da by-PT, ainda que 

seja difícil ver o impacto da comunicação pois qualquer pessoa poderá ficar a conhecer a marca sem nunca 

sequer comprar os seus produtos. No entanto, acreditamos que a venda de determinados produtos ou serviços, 

onde se incluem os da ´AFFAIRE Jewellery, terem melhor aceitação por parte do público através dos 

tradicionais canais de vendas em relação ao comércio online. 

 

d) Tem obtido feedback proveniente de outros países acerca dos seus produtos?  

FG: A ´AFFAIRE Jewellery assim como a marca Whitemans Portugal (www.whitemans.pt) são marcas 

pertencente à empresa DSFG Unipessoal que desde o seu início de atividade se focou na exportação. Com 

mais ou menos 94% da faturação sendo feita para clientes fora de Portugal (países europeus) existe com 

naturalidade um crescente interesse por parte de consumidores de outros países.  

 

e) Procedeu a alguma alteração na comunicação da sua marca para vender no mercado 

internacional? Qual?  

FG: Desde o início que a marca teve toda a sua comunicação direcionada para um público estrangeiro. Por 

esse motivo todas as alterações que ocorreram tiveram a ver com reformulações de estratégia a nível da sua 

identidade e não por motivos de internacionalização na qual a marca comunica desde o início de atividade. 

 

f) A plataforma forneceu algum tipo de aconselhamento na forma com a marca se deveria guiar 

de forma a internacionalizar os seus produtos?  

FG: Não. Até ao momento não nos foi apresentada qualquer informação ou intenção de o fazer. 

 

Apêndice 6 - ENTREVISTA À MARCA ANTIFLOP 

RESPONSÁVEL: TERESA BACALHAU   

 

Após a leitura de um artigo na revista Marketeer, reparei na presença da sua marca na 

plataforma online by-PT. Desde já, deixe-me dar-lhe os parabéns pelo facto de os seus produtos serem 

considerados “os melhores de Portugal” e por ter a oportunidade de representar Portugal internacionalmente. 

Sou investigador no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e estou a desenvolver um estudo 

que pretende analisar o papel da comunicação no processo de internacionalização da by-PT. Gostaria de lhe 

colocar algumas questões acerca deste assunto. Agradeço a sua colaboração.  

 
a) Quem é que estabeleceu o primeiro contacto para uma possível parceria? A plataforma by-PT 

ou a sua marca? 

TB: Fui eu a contactar a by-PT. 

 

b) Qual o principal motivo que o/a levou a aceitar esta parceria? 

TB: A marca ANTIFLOP tem interesse no mercado internacional, foi o motivo principal. 

 

c) De uma forma geral, quais foram os resultados obtidos após a efetivação da parceria? Por 

exemplo, a nível de notoriedade, vendas…? 

TB: Não houve vendas ainda, a notoriedade parece ter sido atingida. 

http://www.whitemans.pt/
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d) Tem obtido feedback proveniente de outros países acerca dos seus produtos?  

TB: Ainda não obtive feedback de outros países.  

 

e) Procedeu a alguma alteração na comunicação da sua marca para vender no mercado 

internacional? Qual? 

TB: Quando a empresa começou comunicava em português, neste momento comunicamos em inglês. 

 

f) A plataforma forneceu algum tipo de aconselhamento na forma com a marca se deveria guiar 

de forma a internacionalizar os seus produtos?  

TB: Não, mas é uma boa sugestão.  

 

Apêndice 7 - ENTREVISTA À MARCA CELSUS 

RESPONSÁVEL: CELSUS ASSUNÇÃO 

Após a leitura de um artigo na revista Marketeer, reparei na presença da sua marca na 

plataforma online by-PT. Desde já, deixe-me dar-lhe os parabéns pelo facto de os seus produtos serem 

considerados “os melhores de Portugal” e por ter a oportunidade de representar Portugal internacionalmente. 

Sou investigador no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e estou a desenvolver um estudo 

que pretende analisar o papel da comunicação no processo de internacionalização da by-PT. Gostaria de lhe 

colocar algumas questões acerca deste assunto. Toda a informação prestada será apenas utilizada durante a 

realização deste estudo. Agradeço a sua colaboração.  

 

a) Quem é que estabeleceu o primeiro contacto para uma possível parceria? A plataforma by-PT 

ou a sua marca? 

CA: Foi a plataforma by-PT, através da Paula Resende, que viu uma reportagem das minhas peças. 

 

b) Qual o principal motivo que o/a levou a aceitar esta parceria? 

CA: Em primeiro lugar, identifiquei-me com os valores que a plataforma transmite, gostei do empenho 

demonstrado pela Paula Resende e da forma entusiasta como ela me explicou todo o projeto, porque tal como 

eu, quem ama o que faz, transmite naturalmente esse sentimento. Por fim, interessou-me o facto de fazer parte 

deste conjunto de marcas que oferecem ao mundo o melhor de Portugal. Defendo o produto Português e a 

nossa indústria, porque temos muito bom produto a ser feito cá. 

 

c) De uma forma geral, quais foram os resultados obtidos após a efetivação da parceria? Por 

exemplo, a nível de notoriedade, vendas…? 

CA: A plataforma é direcionada para o estrangeiro e, como tal, não tenho tido um feedback direto porque não 

tenho acesso a essa interação comunicacional. Sei apenas que o trabalho está a ser feito. A parceria também 

ainda é recente (Julho 2015) e poderá ainda não ter tido o impacto necessário para gerar vendas. Ainda não 

efetivei nenhuma venda até hoje. O facto de estar "misturada" com tantas outras marcas também pode dificultar 

a compra porque o utilizador tem uma oferta muito variada e a probabilidade de escolher um produto meu é 

menor, apesar da seleção de produtos ser feita pelos proprietários da plataforma para que não aconteça haver 

muitos produtos similares. 

 

d) Tem obtido feedback proveniente de outros países acerca dos seus produtos? 



O papel da comunicação digital na internacionalização das empresas portuguesas: 
A plataforma online by-PT 

 

Página | 53  
 

CA: Não tenho tido conhecimento. 

 

e) Procedeu a alguma alteração na comunicação da sua marca para vender no mercado 

internacional? Qual? 

CA: O mercado internacional é muito competitivo e tem países onde o poder de compra é muito mais elevado 

que no nosso país. De tal forma que nos obrigam a pensar no valor de venda das peças. Fiz um estudo de 

mercado para tentar perceber onde poderia posicionar o meu produto em termos de preço e competitividade, 

uma vez que qualidade e conforto são garantias inerentes. Desta forma, ajustei os preços ao mercado de luxo, 

mas emergente por ser uma marca de criador pouco reconhecido internacionalmente. 

 

f) A plataforma forneceu algum tipo de aconselhamento na forma com a marca se deveria guiar 

de forma a internacionalizar os seus produtos?  

CA: Não. 

 

Observações: A marca CELSUS é uma marca que foi catapultada pelo sucesso das apresentações no 

Portugal Fashion. Cada desfile foi pensado como um espetáculo cénico e sensorial, destacando-se das outras 

apresentações de moda. É uma marca de passerelle que dá a conhecer o nome e trabalho do criador. A sua 

principal preocupação reside na qualidade e conforto dos seus produtos, que procuram diferenciação através 

do design e dos detalhes implementados. Celebra este ano 12 anos de trabalho, que tem vindo a ser 

acompanhado e divulgado pelos media nacionais e internacionais. 

 

Apêndice 8 - ENTREVISTA À MARCA COSTA NOVA 

RESPONSÁVEL: CARLOS RUÃO  

Após a leitura de um artigo na revista Marketeer, reparei na presença da sua marca na 

plataforma online by-PT. Desde já, deixe-me dar-lhe os parabéns pelo facto de os seus produtos serem 

considerados “os melhores de Portugal” e por ter a oportunidade de representar Portugal internacionalmente. 

Sou investigador no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e estou a desenvolver um estudo 

que pretende analisar o papel da comunicação no processo de internacionalização da by-PT. Gostaria de lhe 

colocar algumas questões acerca deste assunto. Toda a informação prestada será apenas utilizada durante a 

realização deste estudo. Agradeço a sua colaboração.  

 

a) Quem é que estabeleceu o primeiro contacto para uma possível parceria? A plataforma by-PT 

ou a sua marca?  

CR: A by-PT.  

 

b) Qual o principal motivo que o/a levou a aceitar esta parceria? 

CR: Plataforma com segmento adequado e notoriedade da marca. 

 

c) De uma forma geral, quais foram os resultados obtidos após a efetivação da parceria? Por 

exemplo, a nível de notoriedade, vendas…?  

CR: Desconheço; não percebi a relação causa/efeito.  

 

d) Tem obtido feedback proveniente de outros países acerca dos seus produtos?  

CR: Muitos e constantes.  
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e) Procedeu a alguma alteração na comunicação da sua marca para vender no mercado 

internacional? Qual?  

CR: Criada para o efeito.  

 

f) A plataforma forneceu algum tipo de aconselhamento na forma com a marca se deveria guiar 

de forma a internacionalizar os seus produtos?  

CR: Surgiu numa fase de internacionalização já consolidada.  

 

Apêndice 9 - ENTREVISTA À MARCA FINE AND CANDY 

RESPONSÁVEL: FILIPA PINTO COELHO 

Após a leitura de um artigo na revista Marketeer, reparei na presença da sua marca na 

plataforma online by-PT. Desde já, deixe-me dar-lhe os parabéns pelo facto de os seus produtos serem 

considerados “os melhores de Portugal” e por ter a oportunidade de representar Portugal internacionalmente. 

Sou investigador no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e estou a desenvolver um estudo 

que pretende analisar o papel da comunicação no processo de internacionalização da by-PT. Gostaria de lhe 

colocar algumas questões acerca deste assunto. Toda a informação prestada será apenas utilizada durante a 

realização deste estudo. Agradeço a sua colaboração.  

 
a) Quem é que estabeleceu o primeiro contacto para uma possível parceria? A plataforma by-PT 

ou a sua marca? 

FPC: A plataforma by-PT. 

 

b) Qual o principal motivo que o/a levou a aceitar esta parceria?   

FPC: A forma de apresentação do projeto, o seu design, organização e abrangência. 

 

c) De uma forma geral, quais foram os resultados obtidos após a efetivação da parceria? Por 

exemplo, a nível de notoriedade, vendas…? 

FPC:  A notoriedade da marca mantém-se, mas as vendas da by-PT residuais. 

 

d) Tem obtido feedback proveniente de outros países acerca dos seus produtos? 

FPC: Sim. 

 

e) Procedeu a alguma alteração na comunicação da sua marca para vender no mercado 

internacional? Qual?   

FPC: Reforçámos os contactos a nível Internacional, temos tido apoio da AICEP no estabelecimento de novas 

parcerias e acima de tudo “muita persistência”. 

 

f) A plataforma forneceu algum tipo de aconselhamento na forma com a marca se deveria guiar 

de forma a internacionalizar os seus produtos? 

FPC:  Negativo. 
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Apêndice 10 - ENTREVISTA À MARCA JJ HEITOR SHOES 

RESPONSÁVEL: NUNO MIRANDA  

Após a leitura de um artigo na revista Marketeer, reparei na presença da sua marca na 

plataforma online by-PT. Desde já, deixe-me dar-lhe os parabéns pelo facto de os seus produtos serem 

considerados “os melhores de Portugal” e por ter a oportunidade lde representar Portugal internacionalmente. 

Sou investigador no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e estou a desenvolver um estudo 

que pretende analisar o papel da comunicação no processo de internacionalização da by-PT. Gostaria de lhe 

colocar algumas questões acerca deste assunto. Toda a informação prestada será apenas utilizada durante a 

realização deste estudo. Agradeço a sua colaboração.  

 

a) Quem é que estabeleceu o primeiro contacto para uma possível parceria? A plataforma by-PT 

ou a sua marca?  

NM : O contato inicial foi feito por nós após leitura de um artigo sobre a plataforma. 

 

b) Qual o principal motivo que o/a levou a aceitar esta parceria? 

NM: Considerámos o conceito da plataforma interessante e diferenciador e a proposta de negócio aceitável. 

 

c) De uma forma geral, quais foram os resultados obtidos após a efetivação da parceria? Por 

exemplo, a nível de notoriedade, vendas…?  

NM: A notoriedade é dificil de medir e o aumento da mesma resulta do nosso próprio esforço de comunicação 

e não da presença na by-PT.  Ainda não obtivemos qualquer resultado de vendas através da by-PT.  

 

d) Tem obtido feedback proveniente de outros países acerca dos seus produtos?  

NM: Não através da by-PT.  

 

e) Procedeu a alguma alteração na comunicação da sua marca para vender no mercado 

internacional? Qual? 

NM: A marca já estava com um processo de internacionalização em curso mesmo antes de esta parceria. 

 

f) A plataforma forneceu algum tipo de aconselhamento na forma com a marca se deveria guiar 

de forma a internacionalizar os seus produtos?  

NM: Não. 

 

Apêndice 11 - ENTREVISTA À MARCA LAB 98 EXPERIMENTAL DESIGN 

RESPONSÁVEL: JOANA NUNES  

 

Após a leitura de um artigo na revista Marketeer, reparei na presença da sua marca na 

plataforma online by-PT. Desde já, deixe-me dar-lhe os parabéns pelo facto de os seus produtos serem 

considerados “os melhores de Portugal” e por ter a oportunidade de representar Portugal internacionalmente. 

Sou investigador no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e estou a desenvolver um estudo 

que pretende analisar o papel da comunicação no processo de internacionalização da by-PT. Gostaria de lhe 

colocar algumas questões acerca deste assunto. Toda a informação prestada será apenas utilizada durante a 

realização deste estudo. Agradeço a sua colaboração.  
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a) Quem é que estabeleceu o primeiro contacto para uma possível parceria? A plataforma by-PT 

ou a sua marca?  

JN: No caso do LAB98, o primeiro contacto foi feito da nossa parte. Tivemos conhecimento da by-PT através 

das redes sociais e, uma vez que nos identificamos com a estratégia da plataforma, decidimos entrar em 

contacto. 

 

b) Qual o principal motivo que o/a levou a aceitar esta parceria? 

JN: A integração do LAB98 numa plataforma onde se promove o design português; a capacidade de chegar 

além-fronteiras através desta plataforma; as condições que nos foram impostas revelaram-se vantajosas para 

ambas as partes. 

 

c) De uma forma geral, quais foram os resultados obtidos após a efetivação da parceria? Por 

exemplo, a nível de notoriedade, vendas…?  

JN: O LAB98 integra a by-PT há muito pouco tempo. Por esse motivo, ainda não conseguimos ter uma resposta 

concreta em termos de notoriedade. Neste momento, ainda não efetuámos qualquer venda a partir da by-PT. 

 

d) Tem obtido feedback proveniente de outros países acerca dos seus produtos?  

JN: Pela mesma razão que referi anteriormente, ainda não obtivemos qualquer feedback acerca dos produtos 

LAB98. 

 

e) Procedeu a alguma alteração na comunicação da sua marca para vender no mercado 

internacional? Qual?  

JN: O LAB98 foi pensado desde o início para chegar ao mercado internacional, por essa razão, nunca sentimos 

necessidade de alterar significativamente qualquer questão relacionada com a estratégia de comunicação. 

 

f) A plataforma forneceu algum tipo de aconselhamento na forma com a marca se deveria guiar 

de forma a internacionalizar os seus produtos? 

NC: A by-PT referiu algumas questões que poderiam ser melhoradas, sobretudo no que diz respeito aos vários 

suportes que integram a plataforma (fotografia, vídeo, etc.).  

 

Apêndice 12 - ENTREVISTA À MARCA TEA LISBON COMPANY 

RESPONSÁVEL: NUNO CAMPOS 

 

Após a leitura de um artigo na revista Marketeer, reparei na presença da sua marca na 

plataforma online by-PT. Desde já, deixe-me dar-lhe os parabéns pelo facto de os seus produtos serem 

considerados “os melhores de Portugal” e por ter a oportunidade de representar Portugal internacionalmente. 

Sou investigador no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e estou a desenvolver um estudo 

que pretende analisar o papel da comunicação no processo de internacionalização da by-PT. Gostaria de lhe 

colocar algumas questões acerca deste assunto. Toda a informação prestada será apenas utilizada durante a 

realização deste estudo. Agradeço a sua colaboração.  

 

g) Quem é que estabeleceu o primeiro contacto para uma possível parceria? A plataforma by-PT 

ou a sua marca?  

NC: Foi a responsável pela plataforma. Aceitámos logo.  
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h) Qual o principal motivo que o/a levou a aceitar esta parceria? 

NC: O facto de a plataforma funcionar como revendedor. Fizemos uma análise muito rápida e concluímos que, 

como somos uma empresa muita pequena estabelecer parcerias com toda a gente que queira e nos interesse, 

é uma mais-valia. Tudo é possível com o mínimo de recursos.  

 

i) De uma forma geral, quais foram os resultados obtidos após a efetivação da parceria? Por 

exemplo, a nível de notoriedade, vendas…?  

NC: Não fazemos a mínima ideia. Não sabemos até que ponto a plataforma possibilitou o aumento de 

visualizações da marca. Claro que são as parcerias que acabam por fazer a promoção da marca, por exemplo 

através de campanhas no facebook. Também apostámos em parcerias com bloguers, como por exemplo, a 

Pipoca Mais Doce, que divulgou os nossos produtos de forma gratuita. As pessoas gostam e divulgam. 

Contudo, a plataforma só compra os chás quando tem alguma encomenda. 

 

j) Tem obtido feedback proveniente de outros países acerca dos seus produtos?  

NC: Para isso era preciso fazer um inquérito. Mas, estamos presentes em cinco lojas em Paris, duas em 

Inglaterra e uma na Alemanha. A verdade é que uma cadeia grande de hipermercados abordou-nos 

recentemente para fazer parceria de grande retalhe. Também a AICEP quer levar a nossa marca para outros 

países. 

 

k) Procedeu a alguma alteração na comunicação da sua marca para vender no mercado 

internacional? Qual?  

NC: Não. Vendemos tanto para o mercado nacional como para o mercado internacional. Em Portugal, 

vendemos muito. Estamos presentes em 67 lojas. Lisboa está na entrar na moda e nós quisemos criar uma 

marca que se vendesse bem em todos os sítios. Se bem que na cidade do Porto seria complicado, por uma 

questão de nome. As redes sociais são fundamentais para a divulgação. Já tivemos de contratar uma pessoa 

para fazer a gestão online da marca.  

 

l) A plataforma forneceu algum tipo de aconselhamento na forma com a marca se deveria guiar 

de forma a internacionalizar os seus produtos? 

NC: Não, mas já tivemos várias reuniões com a AICEP neste sentido.  

 

Apêndice 13 - ENTREVISTA À MARCA MAGNA NATURA 

RESPONSÁVEL: ISABEL SILVA  

Após a leitura de um artigo na revista Marketeer, reparei na presença da sua marca na 

plataforma online by-PT. Desde já, deixe-me dar-lhe os parabéns pelo facto de os seus produtos serem 

considerados “os melhores de Portugal” e por ter a oportunidade de representar Portugal internacionalmente. 

Sou investigador no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e estou a desenvolver um estudo 

que pretende analisar o papel da comunicação no processo de internacionalização da by-PT. Gostaria de lhe 

colocar algumas questões acerca deste assunto. Toda a informação prestada será apenas utilizada durante a 

realização deste estudo. Agradeço a sua colaboração.  

 



O papel da comunicação digital na internacionalização das empresas portuguesas: 
A plataforma online by-PT 

 

Página | 58  
 

a) Quem é que estabeleceu o primeiro contacto para uma possível parceria? A plataforma by-PT 

ou a sua marca?  

IS: Foi a Magna Natura que estabeleceu o primeiro contato. 

 

b) Qual o principal motivo que o/a levou a aceitar esta parceria? 

IS: O principal motivo que me levou a aceitar esta parceria foi a qualidade das marcas que já faziam parte da 

plataforma by-PT.  

 

c) De uma forma geral, quais foram os resultados obtidos após a efetivação da parceria? Por 

exemplo, a nível de notoriedade, vendas…? 

IS: Os resultados obtidos não se traduziram em vendas contudo a plataforma deu visibilidade à Magna Natura. 

 

d) Tem obtido feedback proveniente de outros países acerca dos seus produtos?  

IS: Não respondeu.  

 

e) Procedeu a alguma alteração na comunicação da sua marca para vender no mercado 

internacional? Qual? 

IS: A alteração da comunicação para o mercado internacional deu-se, tendo em conta a necessidade de 

explicitarmos claramente a matéria-prima que nos diferencia - cortiça pura – que só a Magna Natura utiliza no 

mobiliário. O mundo desconhece esta cortiça (casca do sobreiro). 

 

f) A plataforma forneceu algum tipo de aconselhamento na forma com a marca se deveria guiar 

de forma a internacionalizar os seus produtos?  

IS: A plataforma não forneceu nenhum tipo de aconselhamento na forma como a Magna Natura se deveria 

guiar na internacionalização dos seus produtos mas sugeriu participar em seminários sobre marcas de luxo. 

 

Apêndice 14 - ENTREVISTA À MARCA MICA SURFBOARDS 

RESPONSÁVEL: PIA-MARIA HAUSCHILD 

 

Após a leitura de um artigo na revista Marketeer, reparei na presença da sua marca na 

plataforma online by-PT. Desde já, deixe-me dar-lhe os parabéns pelo facto de os seus produtos serem 

considerados “os melhores de Portugal” e por ter a oportunidade de representar Portugal internacionalmente. 

Sou investigador no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e estou a desenvolver um estudo 

que pretende analisar o papel da comunicação no processo de internacionalização da by-PT. Gostaria de lhe 

colocar algumas questões acerca deste assunto. Toda a informação prestada será apenas utilizada durante a 

realização deste estudo. Agradeço a sua colaboração.  

 

a) Quem é que estabeleceu o primeiro contacto para uma possível parceria? A plataforma by-PT 

ou a sua marca?  

PH: Nós recebemos um email e um convite para participar na by-PT e falámos por telefone sobre todos os 

pormenores. 
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b) Qual o principal motivo que o/a levou a aceitar esta parceria? 

PH: O nosso motivo é o facto de apoiar uma iniciativa portuguesa. Nós acreditamos que uma economia 

sustentável começa no suporte dado para a região e para o país. Assim gostamos de apoiar iniciativas 

portuguesas. Além disso convenceu-nos o facto de termos a possibilidade de apresentar um produto de special 

edition, como normalmente não trabalhamos com lojas. 

 

c) De uma forma geral, quais foram os resultados obtidos após a efetivação da parceria? Por 

exemplo, a nível de notoriedade, vendas…?  

PH: Ainda não vendemos nenhuma prancha. 

 

d) Tem obtido feedback proveniente de outros países acerca dos seus produtos?  

PH: Sim, mas não através da by-PT. Trabalhamos muito no estrangeiro e temos um feedback muito bom. 

 

e) Procedeu a alguma alteração na comunicação da sua marca para vender no mercado 

internacional? Qual?  

PH: A comunicação em termos de marketing são as mesmas. Claro que sabemos que alguns conteúdos estão 

adaptados para os países. Por exemplo, os portugueses gostam de produtos baratos, estrangeiros dão mais 

valor a qualidade. 

 

f) A plataforma forneceu algum tipo de aconselhamento na forma com a marca se deveria guiar 

de forma a internacionalizar os seus produtos? 

PH: Não.  

 

Apêndice 15 - ENTREVISTA À MARCA MILF STAKEBOARD 

RESPONSÁVEL: DIOGO FRIAS  

 

Após a leitura de um artigo na revista Marketeer, reparei na presença da sua marca na 

plataforma online by-PT. Desde já, deixe-me dar-lhe os parabéns pelo facto de os seus produtos serem 

considerados “os melhores de Portugal” e por ter a oportunidade de representar Portugal internacionalmente. 

Sou investigador no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e estou a desenvolver um estudo 

que pretende analisar o papel da comunicação no processo de internacionalização da by-PT. Gostaria de lhe 

colocar algumas questões acerca deste assunto. Toda a informação prestada será apenas utilizada durante a 

realização deste estudo. Agradeço a sua colaboração.  

 

a) Quem é que estabeleceu o primeiro contacto para uma possível parceria? A plataforma by-PT 

ou a sua marca?  

DF: O contacto foi estabelecido inicialmente pela Paula Resende, que nos apresentou a plataforma e toda a 

sua envolvência. 

 

b) Qual o principal motivo que o/a levou a aceitar esta parceria? 

DF: Apesar de não ser a única plataforma online portuguesa, a representar produtos portugueses, senti que 

esta se virava para o nosso público-alvo, um mercado onde o cliente alvo valoriza o valor acrescentado, quer 

seja pelas pequenas séries de produção ou pela forte componente de design das peças. 
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c) De uma forma geral, quais foram os resultados obtidos após a efetivação da parceria? Por 

exemplo, a nível de notoriedade, vendas…? 

DF: Da nossa parte não sentimos diferenças. Talvez devido ao facto de os nossos produtos serem mais 

específicos, e quase os únicos deste tipo na plataforma. 

 

d) Tem obtido feedback proveniente de outros países acerca dos seus produtos?  

DF: Sim, 70% das nossas vendas são desde início para fora de Portugal, isto pelo facto de o marketing efetuado 

ter tido o mercado externo como alvo. A presença na plataforma não alterou em nada aquilo que antes 

acontecia. 

 

e) Procedeu a alguma alteração na comunicação da sua marca para vender no mercado 

internacional? Qual? 

DF: Não, a marca foi criada a pensar no mercado internacional. 

 

f) A plataforma forneceu algum tipo de aconselhamento na forma com a marca se deveria guiar 

de forma a internacionalizar os seus produtos?  

DF: Foram discutidos alguns pontos de parte a parte mas nada muito profundo, uma vez que as nossas vendas 

são maioritariamente para o exterior. 

 

Apêndice 16 - ENTREVISTA À MARCA MÓNICA SANTOS HOMEWARE 

RESPONSÁVEL: MÓNICA SANTOS   

Após a leitura de um artigo na revista Marketeer, reparei na presença da sua marca na 

plataforma online by-PT. Desde já, deixe-me dar-lhe os parabéns pelo facto de os seus produtos serem 

considerados “os melhores de Portugal” e por ter a oportunidade de representar Portugal internacionalmente. 

Sou investigador no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e estou a desenvolver um estudo 

que pretende analisar o papel da comunicação no processo de internacionalização da by-PT. Gostaria de lhe 

colocar algumas questões acerca deste assunto. Toda a informação prestada será apenas utilizada durante a 

realização deste estudo. Agradeço a sua colaboração.  

 

a) Quem é que estabeleceu o primeiro contacto para uma possível parceria? A plataforma by-PT 

ou a sua marca?  

MS: A marca. 

 

b) Qual o principal motivo que o/a levou a aceitar esta parceria?  

MS: Presença online junto de outros players no segmento médio-alto. 

 

c) De uma forma geral, quais foram os resultados obtidos após a efetivação da parceria? Por 

exemplo, a nível de notoriedade, vendas…? 

MS: Ainda não existem dados. 

 

d) Tem obtido feedback proveniente de outros países acerca dos seus produtos? 

MS: Sim, mas não necessariamente resultantes da presença na by-PT.  
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e) Procedeu a alguma alteração na comunicação da sua marca para vender no mercado 

internacional? Qual? 

MS: Desde o início que a marca está direcionada para o mercado internacional, logo ainda não existiu 

nenhuma alteração nesse sentido. No entanto, houve uma alteração após a promoção no mercado nacional. 

Para tal, a comunicação passou a ser bilingue ou por vezes apenas em português.   

 

f) A plataforma forneceu algum tipo de aconselhamento na forma com a marca se deveria guiar 

de forma a internacionalizar os seus produtos?  

MS: Não.  

 

Apêndice 17 - ENTREVISTA À MARCA OPSSS.PT 

RESPONSÁVEL: FÁTIMA ABREU  

Após a leitura de um artigo na revista Marketeer, reparei na presença da sua marca na 

plataforma online by-PT. Desde já, deixe-me dar-lhe os parabéns pelo facto de os seus produtos serem 

considerados “os melhores de Portugal” e por ter a oportunidade de representar Portugal internacionalmente. 

Sou investigador no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e estou a desenvolver um estudo 

que pretende analisar o papel da comunicação no processo de internacionalização da by-PT. Gostaria de lhe 

colocar algumas questões acerca deste assunto. Toda a informação prestada será apenas utilizada durante a 

realização deste estudo. Agradeço a sua colaboração.  

 

a) Quem é que estabeleceu o primeiro contacto para uma possível parceria? A plataforma by-PT 

ou a sua marca?  

FA: O primeiro contacto foi estabelecido pela nossa marca. 

 

b) Qual o principal motivo que o/a levou a aceitar esta parceria? 

FA: Os motivos foram vários, notoriedade nacional e internacional, exposição da marca e acima de tudo o 

reconhecimento da qualidade dos produtos. 

 

c) De uma forma geral, quais foram os resultados obtidos após a efetivação da parceria? Por 

exemplo, a nível de notoriedade, vendas…?  

FA: Quanto as restantes questões ainda não posso adiantar uma resposta, pois a nossa parceria ainda é 

demasiado curta para que se possa ter uma perceção correta do que possa advir desta parceria. 

 

d) Tem obtido feedback proveniente de outros países acerca dos seus produtos?  

FA: Quanto as restantes questões ainda não posso adiantar uma resposta, pois a nossa parceria ainda é 

demasiado curta para que se possa ter uma perceção correta do que possa advir desta parceria. 

 

e) Procedeu a alguma alteração na comunicação da sua marca para vender no mercado 

internacional? Qual?  

FA: Quanto as restantes questões ainda não posso adiantar uma resposta, pois a nossa parceria ainda é 

demasiado curta para que se possa ter uma perceção correta do que possa advir desta parceria. 

 

f) A plataforma forneceu algum tipo de aconselhamento na forma com a marca se deveria guiar 

de forma a internacionalizar os seus produtos?  
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FA: Quanto as restantes questões ainda não posso adiantar uma resposta, pois a nossa parceria ainda é 

demasiado curta para que se possa ter uma perceção correta do que possa advir desta parceria. 

 

Apêndice 18 - ENTREVISTA À MARCA PAULINO SPECTACLES 

RESPONSÁVEL: MARCOS PAULINO 

 

Após a leitura de um artigo na revista Marketeer, reparei na presença da sua marca na 

plataforma online by-PT. Desde já, deixe-me dar-lhe os parabéns pelo facto de os seus produtos serem 

considerados “os melhores de Portugal” e por ter a oportunidade de representar Portugal internacionalmente. 

Sou investigador no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e estou a desenvolver um estudo 

que pretende analisar o papel da comunicação no processo de internacionalização da by-PT. Gostaria de lhe 

colocar algumas questões acerca deste assunto. Toda a informação prestada será apenas utilizada durante a 

realização deste estudo. Agradeço a sua colaboração.  

 

a) Quem é que estabeleceu o primeiro contacto para uma possível parceria? A plataforma by-PT 

ou a sua marca?  

MP: A plataforma by-PT. 

 

b) Qual o principal motivo que o/a levou a aceitar esta parceria? 

MP: Quando nos convidaram a aceitar esta parceria, no início não estávamos dispostos em aceitar, o nosso 

produto está direcionado para ser vendido em óticas, aliás, esse sempre foi o nosso objetivo desde o 

lançamento da coleção. No entanto acabámos por aceitar por se tratar de uma plataforma portuguesa e com 

produtos portugueses. 

 

c) De uma forma geral, quais foram os resultados obtidos após a efetivação da parceria? Por 

exemplo, a nível de notoriedade, vendas…?  

MP: Sinceramente os resultados mantiveram-se praticamente na mesma, uma vez que a nossa marca desde 

o início que se internacionalizou com alguma facilidade, aliás, 90% dos pontos de venda Paulino Spectacles 

são internacionais. O mercado português tem pouco peso nas nossas vendas. 

 

d) Tem obtido feedback proveniente de outros países acerca dos seus produtos?  

MP: Sim, mas como respondi na anterior questão, penso que se deve ao facto de já estarmos presentes em 

diversos países. 

 

e) Procedeu a alguma alteração na comunicação da sua marca para vender no mercado 

internacional? Qual?  

MP: À exceção de cerca de 25% dos pontos de venda internacionais, a outra parte deveu-se ao facto de 

contactos e visitas pessoais que efetuámos. Na verdade, devido ao produto que temos é essencial que o 

mostremos pessoalmente, falarmos do processo de manufatura, história familiar e a nossa filosofia. Os nossos 

clientes valorizam muito, também, o contacto pessoal com o designer, neste caso o meu pai Ramiro Paulino. 

 

f) A plataforma forneceu algum tipo de aconselhamento na forma com a marca se deveria guiar 

de forma a internacionalizar os seus produtos?  

MP: Até à data, ainda não. 
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Apêndice 19 - ENTREVISTA À MARCA QUANTUM P&G 

RESPONSÁVEL: NATÁLIA PEREIRA  

 

Após a leitura de um artigo na revista Marketeer, reparei na presença da sua marca na 

plataforma online by-PT. Desde já, deixe-me dar-lhe os parabéns pelo facto de os seus produtos serem 

considerados “os melhores de Portugal” e por ter a oportunidade de representar Portugal internacionalmente. 

Sou investigador no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e estou a desenvolver um estudo 

que pretende analisar o papel da comunicação no processo de internacionalização da by-PT. Gostaria de lhe 

colocar algumas questões acerca deste assunto. Toda a informação prestada será apenas utilizada durante a 

realização deste estudo. Agradeço a sua colaboração.  

 

a) Quem é que estabeleceu o primeiro contacto para uma possível parceria? A plataforma by-PT 

ou a sua marca?  

NP: Foi a Quantum que contactou a by-PT. 

 

b) Qual o principal motivo que o/a levou a aceitar esta parceria? 

NP: Porque os nossos produtos identificam-se com o conceito da by-PT, combinação entre a qualidade e o 

design a um preço acessível. 

 

c) De uma forma geral, quais foram os resultados obtidos após a efetivação da parceria? Por 

exemplo, a nível de notoriedade, vendas…?  

NP: Positivos. Tivemos a oportunidade de um dos nossos produtos ter sido referido pela by-PT numa entrevista 

à SIC Mulher.  

d) Tem obtido feedback proveniente de outros países acerca dos seus produtos?  

NP: Até ao momento não.  

 

e) Procedeu a alguma alteração na comunicação da sua marca para vender no mercado 

internacional? Qual?  

PH: Não. 

 

f) A plataforma forneceu algum tipo de aconselhamento na forma com a marca se deveria guiar 

de forma a internacionalizar os seus produtos? 

PH: Não.  

 

Apêndice 20 - ENTREVISTA À MARCA SANTA GULA 

RESPONSÁVEL: PAULA GUIMARÃES 

 

Após a leitura de um artigo na revista Marketeer, reparei na presença da sua marca na 

plataforma online by-PT. Desde já, deixe-me dar-lhe os parabéns pelo facto de os seus produtos serem 

considerados “os melhores de Portugal” e por ter a oportunidade de representar Portugal internacionalmente. 

Sou investigador no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e estou a desenvolver um estudo 

que pretende analisar o papel da comunicação no processo de internacionalização da by-PT. Gostaria de lhe 
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colocar algumas questões acerca deste assunto. Toda a informação prestada será apenas utilizada durante a 

realização deste estudo. Agradeço a sua colaboração.  

 

g) Quem é que estabeleceu o primeiro contacto para uma possível parceria? A plataforma by-PT 

ou a sua marca?  

PG: Foi a by-PT que nos veio convidar ainda antes de estar montada e no mercado. 

 

h) Qual o principal motivo que o/a levou a aceitar esta parceria? 

PG: Aceitámos ter os nossos produtos na sua plataforma de vendas online, porque na sua apresentação 

mostraram qualidade, eficiência e diferença. 

 

i) De uma forma geral, quais foram os resultados obtidos após a efetivação da parceria? Por 

exemplo, a nível de notoriedade, vendas…? 

PG: Os resultados até agora são nulos, e a notoriedade também, porque nunca tivemos conhecimento que 

chegaram à Santagula pela by-PT.  

 

j) Tem obtido feedback proveniente de outros países acerca dos seus produtos?  

PG: Como não vendemos não temos conhecimento!  O feedback que temos, vêm de contactos diretos. 

 

k) Procedeu a alguma alteração na comunicação da sua marca para vender no mercado 

internacional? Qual? 

PG: Para vender internacionalmente, temos uma marca diferente Ekkanessi, exatamente com os mesmos 

produtos, mas com etiqueta em inglês, mas como vendemos maioritariamente para lojas diretas, têm preferido 

a marca portuguesa Santagula. 

 

l) A plataforma forneceu algum tipo de aconselhamento na forma com a marca se deveria guiar 

de forma a internacionalizar os seus produtos?  

PG: A nossa internacionalização tem sido feita por contactos que nos fazem diretamente, porque infelizmente 

a nossa parte comercial é muito fraca. Se alguém chegou até nós pela by-PT, não temos conhecimento. 

 

Observações: o site de vendas online da by-PT é muito bom, fazem muita publicidade e teve um alcance muito 

rápido em muito pouco tempo, pela informação que temos. 

Os nossos produtos também estão à venda noutros websites, mas as vendas são muito poucas ou inexistentes. 

A parte alimentar é difícil de venda online. Falta a venda personalizada, principalmente em produtos mais 

específicos como os nossos. 

 

Apêndice 21 – ENTREVISTA À MARCA SHORT STORIES 

RESPONSÁVEL: SANDRA NOBRE  

 

Após a leitura de um artigo na revista Marketeer, reparei na presença da sua marca na 

plataforma online by-PT. Desde já, deixe-me dar-lhe os parabéns pelo facto de os seus produtos serem 

considerados “os melhores de Portugal” e por ter a oportunidade de representar Portugal internacionalmente. 

Sou investigador no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e estou a desenvolver um estudo 

que pretende analisar o papel da comunicação no processo de internacionalização da by-PT. Gostaria de lhe 
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colocar algumas questões acerca deste assunto. Toda a informação prestada será apenas utilizada durante a 

realização deste estudo. Agradeço a sua colaboração.  

 

a) Quem é que estabeleceu o primeiro contacto para uma possível parceria? A plataforma by-PT 

ou a sua marca?  

SN: O primeiro contacto partiu da by-PT, que demonstrou interesse em ter a minha marca na plataforma. 

 

b) Qual o principal motivo que o/a levou a aceitar esta parceria? 

SN: Depois de uma reunião para conhecer o projeto considerei bastante positiva a presença da marca na 

plataforma, pelo cuidado na seleção de todas as marcas presentes, pela qualidade transversal a todos e por 

ser um ponto de venda bastante focado no mercado internacional. 

 

c) De uma forma geral, quais foram os resultados obtidos após a efetivação da parceria? Por 

exemplo, a nível de notoriedade, vendas…?  

SN: A by-PT promove nas redes sociais e na comunicação social as marcas que representa, o que é sempre 

positivo. As vendas têm sido tímidas, mas tem sido um crescimento gradual. 

 

d) Tem obtido feedback proveniente de outros países acerca dos seus produtos?  

SN: As vendas efetuadas foram para o estrangeiro. 

 

e) Procedeu a alguma alteração na comunicação da sua marca para vender no mercado 

internacional? Qual?  

SN: Não. Sendo uma marca com apenas três anos e com uma equipa bastante reduzida (apenas eu) é difícil 

dar todos os passos desejados com a brevidade que gostaria. 

 

f) A plataforma forneceu algum tipo de aconselhamento na forma com a marca se deveria guiar 

de forma a internacionalizar os seus produtos?  

SN: Não tive aconselhamento, apenas partilhamos conhecimentos e experiências. Temos uma boa relação e 

tentamos ajudar-nos mutuamente. 

 

Apêndice 22 - ENTREVISTA À MARCA UNDO DESIGN 

RESPONSÁVEL: SEM INFORMAÇÃO 

 

 Após a leitura de um artigo na revista Marketeer, reparei na presença da sua marca na 

plataforma online by-PT Desde já, deixe-me dar-lhe os parabéns pelo facto de os seus produtos serem 

considerados “os melhores de Portugal” e por ter a oportunidade de representar Portugal internacionalmente. 

Sou investigador no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e estou a desenvolver um estudo 

que pretende analisar o papel da comunicação no processo de internacionalização da by-PT. Gostaria de lhe 

colocar algumas questões acerca deste assunto. Toda a informação prestada será apenas utilizada durante a 

realização deste estudo. Agradeço a sua colaboração.  

 

a) Quem é que estabeleceu o primeiro contacto para uma possível parceria? A plataforma by-PT 

ou a sua marca?  
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R: O primeiro contacto foi feito pela UNDO, após termos visto um artigo sobre a by-PT numa revista nacional 

e termos identificado como sendo uma mais-valia para a marca. 

 

b) Qual o principal motivo que o/a levou a aceitar esta parceria? 

R: Ser mais uma plataforma de divulgação de produtos portugueses e por prezar pela escolha rigorosa dos 

produtos. 

 

c) De uma forma geral, quais foram os resultados obtidos após a efetivação da parceria? Por 

exemplo, a nível de notoriedade, vendas…?  

R: Ainda não identificamos a by-PT como uma parceria de sucesso, pelo número de vendas bastante reduzido, 

mas de um modo geral a nossa marca tem como ponto forte, a venda em loja física e não online, talvez pela 

característica do próprio produto. 

 

d) Tem obtido feedback proveniente de outros países acerca dos seus produtos?  

R: Sim, o feedback é bastante positivo. 

 

e) Procedeu a alguma alteração na comunicação da sua marca para vender no mercado 

internacional? Qual?  

R: Não podemos considerar que tenha existido alguma alteração na comunicação da marca, pois desde que 

começamos este projeto que temos bastante presente a necessidade de comunicar com o mercado 

internacional, esse sempre foi um eixo estratégico da marca. 

 

f) A plataforma forneceu algum tipo de aconselhamento na forma com a marca se deveria guiar 

de forma a internacionalizar os seus produtos?  

R: Não.  

 

Apêndice 23 - ENTREVISTA À AGÊNCIA PARA A COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO (IAPMEI) 

RESPONSÁVEL: ANTÓNIO SOUTA - ASSESSOR DO CONSELHO DIRETIVO DO IAPMEI  

 

Exmos(as). Senhores(as) responsáveis pela Agência para a Competitividade e Inovação,  

O IAPMEI distingue-se no panorama português por se dedicar ao apoio e à promoção de atividades que 

permitam desenvolver a competitividade das empresas portuguesas. Sou investigador do ISCSP (ULisboa), no 

curso de Ciências da Comunicação e estou a desenvolver um estudo que pretende analisar o papel da 

comunicação digital no processo de internacionalização das empresas portuguesas. 

Neste sentido, gostaria de colocar algumas questões relativamente ao tema. A vossa colaboração é 

fundamental para o desenvolvimento deste estudo, uma vez que as opiniões que são transmitidas por 

especialistas do tema acabam por ter um caráter mais concreto e pertinente para a investigação. Obrigado. 

 

a. Qual tem sido a evolução sentida nas empresas portuguesas no que diz respeito à inovação e 

à competitividade?  

AS: Podemos referir que as empresas portuguesas, apesar das dificuldades sentidas no recente contexto 

económico, souberam valorizar o contributo da inovação para o reforço da sua competitividade e consequentes 

ganhos de mercado. É disto prova o crescimento significativo das exportações e da conquista de novos 

mercados cada vez mais exigentes e sofisticados. Acreditamos que há inda um longo caminho a percorrer para 
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assegurar taxas de crescimento mais expressivas e sustentáveis mas, de uma forma geral, a evolução tem 

sido positiva. 

 

b. Que tipo de atividades são desenvolvidas pela vossa agência no sentido de sensibilizar as 

empresas para a importância da inovação e da competitividade?  

AS: O IAPMEI é uma agência pública com a missão de promover a inovação, a competitividade e o 

desenvolvimento das empresas, em particular das PME, e excluindo os setores do turismo e da agricultura. 

Neste sentido podemos assumir que todas as atividades têm como fim último o cumprimento desta missão. No 

domínio da sensibilização será de salientar: 

 A informação disponibilizada pelos canais de distribuição normais (newsletters, site, facebook, twitter 

e outros media), 

 Nos serviços de proximidade (12 balcões de front-office espalhados pelo país, de Braga a Faro), 

 As ações de sensibilização e capacitação promovidas regularmente pela Academia das PME, a rede 

EEN – Enterprise Europe Network (a Enterprise Europe Network é uma rede de serviços para ajudar 

as empresas a inovar e a competir melhor no espaço europeu. Formada por mais de 500 pontos de 

contacto, espalhados por 44 países na Europa, a rede oferece um conjunto de serviços 

descentralizados e de proximidade, que apoiam as PME no seu processo de internacionalização e no 

encontro de parceiros estratégicos para a inovação e o desenvolvimento sustentado dos seus 

negócios) 

 A participação em inúmeros seminários, workshops, conferências e iniciativas similares, promovidas 

pelo IAPMEI ou pelos seus parceiros da envolvente empresarial (Centros Tecnológicos, Associações 

empresarias e setoriais, universidades e outras entidades da área dos instrumentos complementares 

de financiamento). 

 

c. Qual a importância da comunicação e, sobretudo, da comunicação digital para uma empresa 

por exemplo, quando se internacionaliza? 

AS: É fundamental. Permite um contato simples, imediato, multilingue e económico com um imenso número 

de mercados/ clientes/ fornecedores. Esta circunstância permite dar-se a conhecer e, conhecer melhor os 

mercados e as suas tendências, facilitando os processos internos de inovação e adaptação dos produtos. 

Reconhecendo a importância das componentes digitais na competitividade das empresas e do país, o IAPMEI 

preside à Comissão de Acompanhamento da Agenda Portugal Digital e, desenvolve com frequência, junto das 

empresas, iniciativas de sensibilização e de promoção do investimento nestes domínios. 

d. Concretamente, o estudo que estou a desenvolver foca-se numa plataforma digital, a “by-PT”, 

destinada a disponibilizar os melhores produtos portugueses, sobretudo para o mercado 

externo. Qual considera ser o papel deste tipo de plataformas digitais?  

AS: Muito importante. 

 

e. Por fim, quais são as vantagens para as empresas ao se associarem a organizações como o 

IAPMEI? 

AS: A relação do IAPMEI com as empresas é uma relação de parceria e de proximidade, oferecendo soluções 

para todo o seu ciclo de vida (da fase da ideia e “semente” ao crescimento, consolidação, declínio e / ou 

revitalização). Para além do referido, estas soluções passam pela oferta de sistemas de incentivos (Portugal 

2020), facilitação do acesso a instrumentos complementares de financiamento (capital de risco, business 

angels, entre outros), facilitação do acesso a diversos instrumentos de diagnóstico ou autodiagnóstico e 



O papel da comunicação digital na internacionalização das empresas portuguesas: 
A plataforma online by-PT 

 

Página | 68  
 

mecanismos de reconhecimento de notoriedade distintiva das empresas através das insígnias PME Líder e 

PME Excelência. 

 

APÊNDICE 24 - ENTREVISTA À ASSOCIAÇÃO AÇÃO PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO (AAPI) 

 RESPONSÁVEL: NUNO MORGADO 

Exmos (as). Senhores (as) responsáveis pela Associação Ação para a Internacionalização, 

O AAPI distingue-se no panorama português por se dedicar à promoção de atividades que facilitem o 

processo de internacionalização das empresas portuguesas.  

Sou investigador do ISCSP (ULisboa), do curso de Ciências da Comunicação e estou a desenvolver 

um estudo que pretende analisar o papel da comunicação digital no processo de internacionalização das 

empresas portuguesas. Gostaria de lhes colocar algumas questões acerca deste assunto. A vossa colaboração 

é fundamental para o desenvolvimento deste estudo. Obrigado.  

a. A APPI existe desde 2011. Qual tem sido a evolução sentida relativamente às empresas 

portuguesas que adotam um processo de internacionalização?  

NM: Em termos de associação em si, a associação tem um processo inicial de constituição e depois de 

formalização dos seus serviços e da apresentação dos seus serviços ao público em geral e aos empresários 

em geral. Só a partir daí é que conseguimos absorver quais são as tendências, qual é a aceitação. Nós 

sabemos que existia essa aceitação e que isso era uma oportunidade. Aliás, é a única associação em Portugal 

de apoio à internacionalização. A grande questão é que todas as outras se direcionaram para essa área, porque 

é por essa área que vêm os fundos comunitários. Portanto, basicamente é isto. Esta foi criada de raiz, 

estatutariamente, só para isso. Relativamente à questão em concreto, cada vez mais o interesse pela 

internacionalização, não é um interesse dos empresários ou dos gestores, é uma necessidade. Ponto final, 

parágrafo. Há quem tenha condições e há quem não tenha condições. Portanto, o que nós verificamos é que 

cada vez mais o interesse é generalizado e, desse interesse generalizado verifica-se que há muitas empresas 

que ainda não perceberam que determinados requisitos que são fundamentais, que é a nossa pirâmide de 

necessidades, digamos assim, para internacionalizar. Nós criamos um modelo para internacionalizar. Ainda 

não se aperceberam que há fatores determinantes e dão os seus passos na mesma. Ou seja, sem perceberem 

que efetivamente há condicionantes fortes, muitos em termos de gestão estratégica da própria empresa, ou 

seja, que ainda estão em determinados patamares da base da pirâmide, mesmo assim arrancam porque a 

necessidade existe. Portanto, do meu ponto de vista, os casos de insucesso é porque não há uma preparação 

da empresa a atingir determinados estágios de maturidade que são necessários. Eu vou-lhe dar um exemplo 

pequenino. Há muitas empresas que não tiveram necessidade de trabalhar o mercado nacional em termos 

comerciais e querem internacionalizar. Agora digam, como é que não há uma área comercial pura em Portugal, 

e como se vai abraçar um processo de internacionalização quando o fator determinante é entrar no mercado, 

é fazer ações concretas comerciais. Portanto, logo por aqui vê. Mas estamos a falar de pequenas e médias 

empresas já com alguma presença no mercado.  

 

b. Que tipo de atividades são desenvolvidas pela vossa empresa no sentido de preparar e apoiar 

as empresas para a sua internacionalização?  

NM: Nós basicamente definidos três ações: uma ação, que se centra na parte interna da empresa; outra que 

se centra na parte do mercado e outra que se centra na avaliação de todo este trajeto. Nós definimos um plano 

ou um processo de internacionalização que dividimos em três fases: ação interna de internacionalização que é 

efetivamente posicionar a empresa dentro da pirâmide de necessidades, que nós também criámos, onde 

cotamos a empresa em vários detalhes. Fazemos a avaliação dos requisitos fundamentais, aqueles que estão 
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cumpridos e aqueles que não estão cumpridos. Por exemplo, a comunicação é uma delas. Por exemplo, a área 

comercial é outra delas, a estratégia de gestão é outra delas. Essa é a fase um. A segunda fase é a ação 

externa para a internacionalização. O que é isto? Cumprindo alguns requisitos, a empresa pode avançar para 

o mercado. Ao avançar para o mercado, é preciso ter a perceção da envolvência do mercado, estudar o 

mercado, mas não é só. É preciso haver a predisposição para estar no mercado a fase um conjunto de ações 

comerciais que, são definidas em Portugal que é o pré, digamos assim, definir exatamente os targets por onde 

se quer entrar, fazer as abordagens aos clientes e depois fazer o acompanhamento dessas ações comerciais. 

Há muito gente que vai aqui, vai ali, reúne um conjunto de contactos e depois não faz esse trabalho. A seguir 

temos a última fase que é fazer a avaliação de todo este projeto. É preciso monitorizar se as campanhas de 

comunicação estão a ser bem-feitas, se estão a ter sucesso, se internamente o departamento comercial está 

a trabalhar bem, os follow-ups, é preciso fazer ajustes a toda esta estratégia. Muitas vezes pensa-se ir por 

onde lado, e depois colateralmente acaba por ir para outro. Portanto, as fontes de financiamento da empresa, 

se estão adequadas a estes projetos que geralmente são avultados. Isto é o nosso plano de 

internacionalização. É como nós definimos o processo eficaz da internacionalização. 

 

c. De forma geral, qual é o papel da comunicação na internacionalização das empresas? 

NM: O papel da comunicação cada vez mais é fundamental. Hoje com as novas tecnologias e as novas 

ferramentas de comunicação é possível comunicar a longas distancias com bastante eficácia e com custos 

muito pequeninos. Ou seja, comunicar é fundamental pois é o primeiro passo de relacionamento com o 

mercado que nós desconhecemos. Mas cá em Portugal, é igual. Mas vamos extrapolar isto para o mundo. O 

que é que trouxe as novas tecnologias de comunicação? Permite comunicar num universo global, sem 

estarmos presentes em lado nenhum, ou estamos presentes em Portugal. Nós temos um amigo que começou 

a trabalhar numa empresa de um tio a montar aquelas campanhas de comunicação virtual, quando se coloca 

no email e todas as ferramentas da web. Ele lançou três campanhas: uma no Brasil e outras duas para outros 

países que não recordo, para uma empresa de furos, de captação de água. Sem fazer mais nada, sem sair do 

seu local de trabalho, essa empresa começou a vender para três países. Agora veja, o processo de 

internacionalização que isto é. O fator da comunicação hoje é determinante ou pode ser determinante na 

entrada no mercado.  

d. E da comunicação digital, em particular?  

NM: Não há grande hipótese de fazer um processo de internacionalização sem utilizarmos ferramentas de 

comunicação digital perfeitamente adequada. Hoje acho que não há hipótese. Não faz sentido nós cá estarmos 

a comunicar numa revista da especializada porque o impacto que isto tem não é imediato, enquanto a outra é 

direta. Nós dizemos “clique para obter um orçamento”. A pessoa clica e tem logo o orçamento no outro dia a 

ser pedido de manhã. Isto é brutal. E estamos a falar daqui para o Brasil, sem nunca terem lá ido.  

 

e. O vosso slogan é “networking for internationalization”. Qual a importância do desenvolvimento 

de redes, relações e parcerias no processo de internacionalização das empresas? 

NM: O mercado global significa estarmos a trabalhar no mundo. Ter relações com o mundo. Relações 

comerciais, como é óbvio. É uma troca de pontos de interesse. Há cabeça, é impensável nós trabalharmos 

uma parte qualquer do mundo sem partilharmos informações com outras pessoas. Eu se quiser fazer uma 

prospeção de mercado no méxico. Ou vamos ao máximo, estamos em permanência e absorvemos a 

informação que vamos partilhar aos associados e potenciais interessados ou então através de redes de 

pessoas que já trabalham o mercado, é que temos esses contactos que são fundamentais para abordar esse 

mercado. Nós em Londres temos vindo a trabalhar o mercado há dois, três anos. Já temos facilidade em 
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transmitir a informação que temos. Mas isto é aqui ao lado. É impossível na China, é impossível nos EUA. A 

partilha de informação é o elo crucial do desenvolvimento comercial global.  

 

f. Quais são as estratégias/ferramentas de comunicação e, sobretudo de comunicação digital, 

que as empresas devem ter em conta no seu processo de internacionalização?  

NM: Para mim, tem que ser um misto entre comunicar nas especialidades, comunicar diretamente com os 

contactos que se tem, recolher bases de contactos direitos de varias organizações, mas as campanhas virtuais 

têm efeitos brutais em determinadas situações. É o mais eficaz e mais barato neste momento.  

 

g. Considera que as empresas optam por uma promoção da portugalidade ou pela tentativa de 

triunfar pela qualidade que supostamente já está presente nos produtos que disponibilizam? 

NM: Eu sou um nacionalista puro. Sou um português entranhado. Mas efetivamente a marca Portugal no mundo 

só vale ou só tem valor em dois ou três pontos. Um é no turismo, o segundo valor é na indústria dos moldes 

que começa a ter algum valor no calçado, tem valor nos vinhos e mesmo esse já estamos noutro patamar e, 

depois, não estou a ver onde se possa sair de Portugal e dizer “ah, o senhor é português, ainda bem”. Eu 

atrevo-me a dizer que todas as empresas sabem disto. Os países dos PALOP aderiram ao nosso negócio e as 

nossas empresas por uma questão cultural, de língua. Mas a verdade é que eles tinham uma relutância ao 

facto de serem portugueses. Tem agora o exemplo claro do que se possa em angola. Agora vamos passar 

para o outro extremo de desenvolvimento, economias mais maduras. O Reino Unido olha para nós quando 

chega lá e diz que é português, a primeira coisa que eles pensam é que somos marroquinos. A marca Portugal, 

o facto de sermos portugueses só no desporto – Ronaldo e pouco mais muito honestamente. Os empresários 

tem que forçosamente que apresentar a excelência do seu produto, a diferença do seu produto, a qualidade 

da sua fabricação e por aí vão lá. Nós já tivemos casos onde eles perguntam “então mais isto é português?”. 

Aliás tem um exemplo. Compram rochas na China e transformam e depois vão vender em Itália e mais um 

bocado dizem que é de Carrara. Quando não e, quando é ali de baixo. Cortam aquilo que é português. Mas se 

levar um selo português, já é mais complicado.  

 

h. Por fim, quais são as vantagens para as empresas ao se associarem a organizações como a 

AAPI aquando da sua internacionalização?  

NM: As empresas têm duas maneiras de abordar os mercados: ou sozinhas ou em conjunto. Em conjunto, 

podem trabalhar com outras empresas. Ou então, aderem efetivamente a Associações que já trabalham 

determinados mercados na ação concreta da entrada dos mercados. Nós em Inglaterra quando estamos num 

gabinete de arquitetura, não apresentamos uma empresa, apresentamos um conjunto vasto de empresas. Por 

exemplo, uma distribuição logística, se temos um conjunto de empresas na área do agroalimentar, 

apresentamos logo um conjunto delas. Nós já tivemos e temos aqui casos, em que nós estamos a apresentar 

o produto deles ao mais alto nível da distribuição, por exemplo. Ou seja, ou o empresário vai lá cada um per si, 

parecem pontinhos a estar com a mesma pessoa. Por exemplo, na apresentação do Acosta, ou vai lá cada um 

oferecer um pastel de natal, outra fruta de Pombal ou então existe uma entidade que oferece a fruta, o pastel 

de nata e por aí fora. É mais fácil porque estamos a falar com a mesma pessoa.  
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APÊNDICE 25 – ENTREVISTA À ASSOCIAÇÃO PARA O INVESTIMENTO E COMÉRCIO EXTERNO DE 

PORTUGAL (AICEP) 

 RESPONSÁVEL: MÓNICA MOUTINHO  

Exmos(as). Senhores(as) responsáveis pela Associação para o Investimento e Comércio Externo de 

Portugal,  

A AICEP destaca-se no panorama português por contribuir para a globalização da economia portuguesa, 

promovendo o desenvolvimento de negócios competitivos. Sou investigador do ISCSP (ULisboa), do curso de 

Ciências da Comunicação e estou a desenvolver um estudo que pretende analisar o papel da comunicação 

digital no processo de internacionalização das empresas portuguesas. Gostaria de lhes colocar algumas 

questões acerca deste assunto. A vossa colaboração é fundamental para o desenvolvimento deste estudo. 

Obrigado.  

 

a. Desde a criação da AICEP, qual tem sido a evolução sentida relativamente às empresas 

portuguesas que adotam um processo de internacionalização?  

MS: Na última década notou-se uma modernização do tecido empresarial português que se tornou mais 

competitivo em termos de qualidade e inovação e pelo facto do mercado nacional ser pequeno a que acresceu 

a crise financeira recente, as empresas procuraram novos mercados para os seus produtos com especial 

relevância para as PMEs. 

 

b. Que tipo de atividades são desenvolvidas pela vossa associação no sentido de preparar e 

apoiar as empresas para a sua internacionalização?  

MS: Se consultar  o nosso site em: www.portugalglobal.pt  e depois em  – Internacionalizar – encontrará a 

descrição dos diversos produtos ou serviços que oferecemos como: guia do exportador; guia da 

internacionalização; ações de internacionalização;  incentivos e apoios à exportação; promova a sua empresa 

etc. 

 

c. De forma geral, qual é o papel da comunicação na internacionalização das empresas? 

MS: A comunicação representa um papel essencial no tipo de mensagem que se pretende divulgar e para o 

alvo/mercado que a mesma é dirigida nos diversos suportes quer seja em papel ou digital. 

 

d. E da comunicação digital, em particular? 

MS: A comunicação digital assume cada vez maior relevância a nível global e atualmente constitui uma 

ferramenta muito útil e largamente utilizada. 

 

e. Quais são as estratégias/ferramentas de comunicação e, sobretudo de comunicação digital, 

que as empresas devem ter em conta no seu processo de internacionalização?  

MS: Como referi, as empresas que iniciam um processo de internacionalização deverão dispor de uma breve 

apresentação de quem são em formato digital, que pode ser um vídeo, um power point, um site, em inglês ou 

noutra língua estrangeira que possa eventualmente funcionar melhor no mercado a que se destina, como por 

exemplo o espanhol, o chinês ou o francês. 

 

f. Considera que as empresas optam por uma promoção da portugalidade ou pela tentativa de 

triunfar pela qualidade que supostamente já está presente nos produtos que disponibilizam? 

http://www.portugalglobal.pt/
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MS: Diria, que o mais relevante consiste em fornecer produtos ou serviços de excelência e que façam a 

diferença pela sua qualidade, inovação e funcionalidade ou utilização. Claro que existem produtos 

exclusivamente portugueses, como os produtos em cortiça com destaque para as rolhas mundialmente 

conhecidas. Mais recentemente a cortiça voltou a ser internacionalmente conhecida pela qualidade e inovação, 

cito a título exemplificativo a PELCOR, ou outros casos. 

 

g. Concretamente, o estudo que estou a desenvolver foca-se numa plataforma digital, a “by-PT”, 

destinada a disponibilizar os melhores produtos portugueses, sobretudo para o mercado 

externo. Qual o papel deste tipo de plataformas na divulgação de Portugal e dos seus 

produtos?  

MS: As plataformas digitais são uma ferramenta moderna, muito prática e global pelo que a sua utilização 

constitui uma montra em formato eletrónico dos produtos made in Portugal o que me parece um fator positivo. 

 

h. Por fim, quais são as vantagens para as empresas ao se associarem a organizações como a 

AICEP aquando da sua internacionalização?  

MS: As vantagens para as empresas são disporem de aconselhamento sobre os mercados, que resultam de 

uma vasta experiência por parte da AICEP que dispõe de uma rede externa em 65 mercados no estrangeiro, 

assim como uma série de produtos e serviços ao dispor das empresas que lhes facilitam o processo de 

internacionalização e, por último acompanhamento em todo o processo. 

 

APÊNDICE 26 - ENTREVISTA AO JOÃO CAMPOS 

Exmo. Sr. João Campos, 

Ao consultar a brochura relativa à Pós-Graduação de Comunicação Estratégica Digital do ISCSP e de ter 

consultado o livro no qual foi coautor, reparei que é especialista na área do design e do marketing, da 

comunicação digital e da gestão de marcas.  

Sou investigador no ISCSP-UL e estou a desenvolver um estudo que pretende analisar o papel da 

comunicação digital na internacionalização das empresas portuguesas, com especial enfoque na plataforma 

digital by-PT. Por conseguinte, gostaria de lhe colocar algumas questões acerca deste assunto.  

Neste sentido, gostaria de saber qual a sua disponibilidade para a marcação de uma entrevista presencial. 

A sua colaboração é fundamental para o desenvolvimento deste estudo, uma vez que as opiniões que são 

transmitidas por especialistas do tema acabam por ter um caráter mais concreto e pertinente para a 

investigação. Todavia, abaixo envio já as perguntas que gostaria de colocar. Obrigado. 

a. Quais são as preocupações que as marcas devem ter quando se dirigem ao consumidor final, 

em contexto digital? 

JC: Na minha opinião, o digital só vem revelar aquilo que já era verdade na era pré-digital. As marcas têm que 

estar preocupadas com o consumidor, antes de estarem preocupadas com os seus stakeholders (acionistas, 

com essa parte toda mais económica). Se as marcas tiverem consumidores felizes vão, vão ter sucesso 

económico. Portanto, o digital veio amplificar um bocadinho isso. As vantagens que o digital tem é que possui 

um conjunto de meios que antes não haviam de forma a chegar ao consumidor de forma mais efetiva e de criar 

relações muito mais sólidas. As preocupações já deveriam de existir antes. Tem a ver com o manterem-se 

sempre honestas, porque atualmente é muito mais fácil serem “apanhadas na curva” [SIC] e darem muito mais 

atenção ao consumidor. Os canais deixarem de ser só unilaterais, passou a ser uma relação, uma conversa 

entre marcas e consumidores e, portanto, a preocupação tem que ser essa, alimentar a conversa.  
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b. E em ambiente internacional?  

JC: A questão da internacionalização na Internet é interessante, porque a partir do momento em que uma 

marca está na Internet, o espaço é global. Portanto, enquanto se abre uma loja estamos limitados a um espaço 

geográfico e para abrir perímetro geográfico temos que abrir mais lojas, com a Internet basta uma plataforma 

e a marca está automaticamente global. Portanto, sempre que se fala em Internet, eu acho que é 

internacionalização. Obviamente, que nas questões técnicas, os websites têm que se lembrar disso. Se o 

público for português, fecha um bocadinho o perímetro. Mas a partir do momento em que o idioma está em 

inglês, a empresa está internacional. Também aumenta um bocadinho a complexidade da relação porque 

quando conseguimos conhecer melhor o consumidor, no caso de o fecharmos geograficamente num país ou 

dois, é mais fácil falar para ele diretamente e compreende-lo melhor. Hoje em dia, também já a segmentação 

demográfica já é um bocadinho ultrapassada. No caso internacional tem que se perceber que públicos é que 

estão a chegar às plataformas. Felizmente existe tecnologia suficiente que nos permite quase em tempo real 

de onde é que está a chegar o trafégo, portanto a preocupação é estar sempre atento.  

 

c. Quais são as estratégias de comunicação digital que as empresas devem ter em conta no seu 

processo de internacionalização? 

JC: Tudo o que for estratégias concertadas. Obviamente que as redes sociais têm um impacto importante, 

porque as pessoas estão muito lá. O Facebook acaba por ser o mais ubíquo, depois existem as mais 

específicas. Independentemente disso, o mais importante será escolher as plataformas que fazem mais sentido 

para a marca em questão, porque o custo de entradas nas redes sociais são zero. Custo zero. Qualquer pessoa 

pode entrar nas redes sociais. Mas isto não quer dizer que possa ser abordado como uma estratégia de custo 

zero. Não quer dizer que não se invista nos conteúdos, na relação. Uma das coisas é selecionar bem as redes 

sociais de acordo com a marca em si e com o público que se quer atingir e depois é criar conteúdo relevante. 

Mais importante é conseguir que, mais do que incomodar as pessoas, temos de garantir que ela querem ser 

incomodadas, que estas estejam interessadas As pessoas já não consomem marcas, juntam-se a elas. 

Portanto, a estratégia tem que passar um bocadinho por aí, de criar interesse suficiente para que os 

consumidores regressem e não de arranjar formas cada vez mais intrusivas de os interromper. No caso da 

publicidade, ela foi rainha num tempo em que havia menos alternativas. Basicamente, era a publicidade que 

fazia o elo entre as organizações (nem se falava tanto de branding, falava-se de vendas) com os consumidores. 

Era sobretudo um canal unilateral e também a qualidade da publicidade acabou por crescer. A publicidade 

acabava por fazer parte da programação, há uns anos atrás quando a televisão tinha muito menos canais. Era 

muito mais interessante. Depois passou por um período, no qual a publicidade serve apenas para forçar a 

venda. Nesse aspeto, tudo o resto é mais interessante, porque é mais interessante para o consumidor. Nós 

temos que ponderar os efeitos que pode ter um anúncio que interrompe um programa que estamos a ver. Se 

nós vamos de facto, sabendo que a maior parte das nossas perceções são inconscientes, ficar com um bom 

sentimento/sensação daquele produto, porque acabou de nos interromper. Depois existem as questões 

técnicas associadas: já não vemos televisão em direto, passamos à frente tudo o que é publicidade, maior parte 

dos anúncios publicitários são feitos para serem entretenimento (por exemplo Superbowl). Os anúncios que 

acabam por resultar bem são aqueles que não são apenas para vender, mas os que oferecem mais qualquer 

coisa ao consumidor, para além do estamos aqui, queremos vender e não queremos saber mais de vocês.  

 

d. Concretamente, o estudo que estou a desenvolver foca-se numa plataforma digital, a by-PT, 

destinada a disponibilizar os melhores produtos portugueses, sobretudo para o mercado 
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externo. Conhece esta plataforma? Tem conhecimento de outras plataformas do mesmo 

género? 

JC: Não, só tive conhecimento quando me mandou o email. A abordagem à plataforma foi muito superficial. 

Acaba por ser uma plataforma, sem querer estar a tirar mérito, acaba por ser uma loja online. Há diversas. Na 

área da alimentação usa-se bastante para contornar um bocadinho o império e o domínio que as grandes 

superfícies têm. Mas sim, acho que é uma área tem vindo a crescer. Os produtos alimentares são mais difíceis 

por causa do tempo e do prazo de validade. Esta geração (a minha e para a frente) adotou o digital. Os próximos 

já são nativos. A relação com a compra online já foi diferente. Nós tivemos de nos habituar. Por exemplo, no 

caso da Amazon, que é um exemplo fantástico, já ninguém poe em causa o modelo de negócio.  

 

e. Qual o papel deste tipo de plataformas na divulgação de Portugal e dos seus produtos?   

JC: Eu tenho dificuldade em saber porque não tenho feedback apropriado. Nesta plataforma específica, eu 

vejo que os produtos são todos portugueses. Não sei se há ali portugalidade. Porque aquilo parecia-me mais 

uma plataforma virada para a moda. Foi o primeiro impacto que tive e não tanto para outros produtos. Acho 

que não tenho feedback suficiente. Claro que ajuda a vender produtos portugueses, ajuda a escoar, ajuda a 

trazer dinheiro. Por questões económicas, tem vantagens. Mas mais do que isso, não posso adiantar.  

 

f. O que costume funcionar melhor e pior neste tipo de plataformas digitais?  

JC: Eu diria, mais uma vez sem ter muita informação e de forma intuitiva, acho que existe algum 

desinvestimento. Acho que colocam-se os produtos e espera-se um bocadinho para ver se aquilo tem sucesso. 

Nesse aspeto, acho que pode não se tirar partido do potencial que tem. Isso é tão válido para este tipo de 

plataformas como um bocadinho para os outros canais digitais. Nestas plataformas existem duas coisas 

diferentes: a construção da própria marca (uma marca que tenha produtos a vender ali e talvez noutro sítio e, 

portanto a construção que ela faz é da sua marca) e depois os pontos de venda, seja uma plataforma, seja o 

linear, seja uma loja acabam por ser secundários. Nesse caso, tem que ser a própria plataforma a criar razões 

para as pessoas comprarem ali e não noutro sítio. Portanto há duas construções diferentes: a construção que 

as marcas fazem e a construção da plataforma. Mas para todos os efeitos, o desinvestimento que ainda existe 

no digital é um facto mas a plataforma em si tem que conseguir captar consumidores e aí a primeira parte são 

as questões mais técnicas de segurança e confiança, garantir que as pessoas não desconfiam, não tanto da 

qualidade dos produtos, mas da qualidade do serviço e isso implicar ter que estar sempre atento à forma como 

os consumidores pesquisam, como procuram como encontram, ter feedback (é uma coisa que a Amazon faz 

bem). A comunicação existe desde que o consumidor tem noção de que existe aquela plataforma, até se 

esquecer dela. Não termina com a compra, pelo contrário. Pode inclusive começar um círculo mais fértil com a 

compra, se tudo correr bem, se perceber que existe confiança. Apesar de parecer que isto são tudo coisas 

técnicas, trata-se de comunicação. Quando existe feedback, quando existe contacto com o consumidor pós-

venda. Tudo o que tiver associado ao serviço é comunicação. Pode não ser necessariamente publicidade, mas 

tudo o que for contacto entre a plataforma, marcas e consumidor é branding e é comunicação.  

 

g. Quais foram as principais alterações que a Internet, as redes sociais online e principalmente 

as plataformas digitais introduziram no conceito de branding?  

JC: Foi amplificar uma coisa que é verdade ou que já era verdade há muitos anos. Claro que até um certo 

ponto, enquanto não havia este meio tão democrático, as marcas podiam passar um bocado ao lado ou podiam 

abusar um bocado (entre aspas) da unilateralidade dos canais. Cada vez menos se põe esta questão. Sempre 

houve uma certa desconfiança em relação às marcas porque sempre foram associados aos bens de consumo 
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e à parte comercial mais mercantilista dos mercados. Atualmente as marcas estão em todo lado. Sabemos que 

as entidades culturais, as instituições culturais são marcas, as pessoas podem ser marcas, tudo são marcas – 

não no mau sentido, mas no bom. São unidades de sentido que servem para criar relações. E o que a internet 

veio permitir foi que para as marcas que são bem construídas, que são de facto honestas, para as marcas que 

produzem valor, a internet veio trazer um conjunto de ferramentas, plataformas, meios de solidificar essa 

relação e de criar ainda mais valor.  

 

APÊNDICE 27 - ENTREVISTA A JOSÉ CABRAL D'AGUIAR 

Exmo. Sr. José Cabral de Aguiar, 

 As funções que desempenhou como Assessor do Conselho de Administração da Agência para o 

Investimento e Comércio Externo de Portugal e Chefe de Gabinete do Presidente da AICEP permitiram que se 

tornasse num especialista na área da internacionalização e em áreas como a comunicação e o marketing 

político, as relações internacionais e as relações com os media, nacionais e estrangeiros. 

Sou investigador no ISCSP-UL e estou a desenvolver um estudo que pretende analisar o papel da 

comunicação digital na internacionalização das empresas portuguesas, com especial enfoque na plataforma 

digital by-PT. Por conseguinte, gostaria de lhe colocar algumas questões acerca deste assunto.  

Neste sentido, gostaria de saber qual a sua disponibilidade para a marcação de uma entrevista presencial. 

A sua colaboração é fundamental para o desenvolvimento deste estudo, uma vez que as opiniões que são 

transmitidas por especialistas do tema acabam por ter um caráter mais concreto e pertinente para a 

investigação. Todavia, abaixo envio já as perguntas que gostaria de colocar. Obrigado. 

a. O principal objetivo da AICEP prende-se com promoção da internacionalização das empresas 

portuguesas e com o apoio à sua atividade exportadora. Como é que é posto em prática este 

objetivo? 

JCA: Eu se calhar começo por fazer uma introdução. Eu trabalhei na AICEP de Dezembro de 2011 a Julho de 

2013. Provavelmente no período mais crítico e mais difícil para a nossa economia. Tínhamos tido um resgate 

financeiro, a entrada da Troika, há uns meses apenas, o chumbo do PEC IV, as empresas tinham muita 

dificuldade de acesso a financiamento, de acesso a crédito, a reputação internacional do nosso país estava 

muito em baixo, e de facto um dos caminhos traçados pelo anterior Governo, até porque já vinha num 

movimento das próprias empresas de há uns anos, foi o de procurar nos mercados externos um crescimento 

para as suas atividades e os seus negócios. Várias razões justificam isso: uma delas, a exiguidade do nosso 

mercado (nós somos um mercado com 10 milhões de pessoas, com 10 milhões de consumidores, com uma 

dimensão bastante exígua, com uma indústria relativamente pouco evoluída, enfim pelo menos nessa altura. 

Hoje em dia, tem vindo progressivamente a melhor, embora estejamos ainda longe do desejado e de facto a 

receita encontrada muito pelo Governo e que acompanhou o movimento das empresas foi o de apoiar os seus 

processos de ida para outros mercados. A AICEP fundamentalmente atua em três vertentes: a exportação, a 

internacionalização e a captação de investimento. Ora, a exportação e a internacionalização são dois conceitos 

diferentes que vale a pena operacionalizar. O primeiro tem a ver com pegar num produto e pô-lo no mercado 

encontrando um distribuidor, encontrando um importador, encontrando alguém que possa em determinado 

mercado, posicionar ou levar o nosso produto ou serviço; a internacionalização trata-se de produzir ou abrir 

negócios noutro país. São duas realidades distintas. Ainda assim, a comunicação é um elemento presente ou 

pode ser um elemento presente em ambas as dimensões de nós fazermos negócio com o exterior. A captação 

de investimento é justamente trazer ou apoiar investimento estrangeiro para Portugal, vindo de fora e isso é 

um papel que a Agência faz em cooperação com o Governo e em colaboração com uma série de entidades 



O papel da comunicação digital na internacionalização das empresas portuguesas: 
A plataforma online by-PT 

 

Página | 76  
 

até que depois existem apoios ao contrário daquilo que existe para a internacionalização, onde aquilo que 

existe são apoios na realização nas missões empresariais e de feiras; no caso da captação de investimento, 

há um apoio que é convertido em benefícios fiscais e financeiros para os investidores que entram em Portugal.A 

AICEP tem por missão apoiar a exportação, apoiar a internacionalização e apoiar a captação de investimento. 

Para isso, desenvolve um conjunto de ações e iniciativas que visam apoiar as empresas nos seus processos 

de expansão internacional. Desde logo, ajudando nas candidaturas que elas fazem a fundos e verbas que 

estão disponíveis para ações de internacionalização, sejam elas individuais ou coletivas; portanto, as 

associações; no apoio a missões empresariais e a visitas de Estado que juntam uma dimensão empresarial e 

é sempre muito mais interessante para uma empresa participar numa missão empresarial organizada por um 

órgão de soberania. Por exemplo, integradas numa comitiva do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, 

do Ministro da Economia e desenvolve também um papel muito importante ao nível dos custos de contexto 

para as empresas, designadamente na captação de investimento mas também na exportação e na 

internacionalização: na simplificação de procedimentos administrativos, na redução de burocracia. Portanto, 

apoia as empresas nesse nível; depois tem uma outra dimensão que é a dimensão da capacitação empresarial, 

ou seja, identificar áreas em que as empresas podem beneficiar de alguma formação especifica para ajudar a 

conquistar os mercados externos. Seja informação especifica sobre aquele mercado, seja informação sobre 

algum tema que interessa às empresas, nomeadamente o tema da comunicação que é perfeitamente passível 

ou a importância das marcas no processo de internacionalização ou a importância de conhecer o regime fiscal 

de determinado país para o qual se está a exporta ou para onde se está a internacionalizar. Por outro lado, a 

AICEP do ponto de vista da comunicação, tem uma Direção de Comunicação. A Direção de Comunicação da 

AICEP tem uma revista, tem uma newsletter periódica, diária que é a Portugalnews e tem uma newsletter 

semanal que é a newsroom by AICEP que sai julgo eu às quinta-feiras. Qual é aqui a lógica destas ferramentas? 

A revista é uma comunicação muito mais institucional, onde são tratadas questões como apoios à 

internacionalização, mercados de aposta, feiras, missões, setores de atividade, divulgações mais aprofundadas 

sobre determinados temas, a newsletter diária serve para dar indicação das atividades quotidianas da AICEP 

mas também dos bons exemplos e dos bons casos das empresas portuguesas que conquistam mercados lá 

fora. A última vez que soube a revista tinha 24 mil inscritos que recebem a revista em formato digital e a base 

de dados que segue também para a newsletter tem mais ou menos o mesmo número de pessoas. Portanto, o 

apoio à exportação e à internacionalização de empresas e tudo o que gira à volta disso é uma das missões da 

AICEP.  

 

b. Como são organizadas as missões diplomáticas organizadas pela AICEP?  

JCA: Nós temos um processo, que ainda não está do meu ponto de vista suficientemente estudado e que daria 

um trabalho académico muitíssimo interessante que tem a ver com o processo de coo localização das 

delegações comerciais nas representações diplomáticas. Fundamentalmente, tirando os serviços de 

informação e tirando a dimensão militar, que tem uma representação muitíssimo menor ou dos órgãos de 

polícia, nós temos várias dimensões de representação externa: temos a dimensão diplomática onde temos as 

nossas embaixadas e os nossos consulados que antigamente eram carreiras separadas e que hoje em dia são 

uma carreira única diplomática; depois temos os delegados comerciais da AICEP que tratam fundamentalmente 

da promoção e das trocas comerciais e da angariação de investimento, portanto apoiam a exportação e a 

internacionalização das empresas portuguesas e funcionam muitas vezes como pontas de lança da nossa 

economia no exterior para nos ajudar a trazer investimento para cá e portanto apoiam fisicamente e organizam 

as feiras, levam as empresas às feiras, acompanham, identificam importadores, identificam distribuidores, ou 

seja, ajudam efetivamente nos mercados externos, a internacionalização das nossas empresas; temos os 
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delegados do turismo que fazem a promoção do Turismo de Portugal nos mercados externos em Londres, em 

Madrid, em Berlim, em Nova Iorque. Temos pessoas do Turismo de Portugal que promovem eventos, que 

contactam com jornalistas, que contactam com agências de viagens, com promotores. Temos depois, a parte 

da cooperação e da língua portuguesa do Instituto Camões e pronto e depois temos a parte militar, de defesa, 

de serviços de informação que é mais desigual. Tirando as representações diplomáticas e as representações 

consulares, e as representações consulares tinham tipicamente ou regularmente uma dimensão comercial, 

essa dimensão comercial de internacionalização, de exportação e de captação de investimento é assegurada 

pelos delegados da AICEP. Nós temos embaixadas e consulados em cerca de 170 países e tínhamos missões 

da AICEP em cerca de 40, ou seja menos. Portanto, a AICEP tradicionalmente estava no Ministério da 

Economia e as embaixadas e os consulados no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Quando o Doutor Paulo 

Portas foi para Ministro dos Negócios Estrangeiros ele ficou com a tutela da AICEP, ok? Pela primeira vez a 

tutela política para a AICEP ficou debaixo da alçada do Ministério dos Negócios Estrangeiros, embora tivesse 

uma parte da economia que era a parte ligada ao investimento por causa dos fundos comunitários. A parte da 

exportação e da internacionalização das empresas ficou na alçada do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

Nessa mesma altura ou em finais de 2011, princípios de 2012, é criado sobre a dependência do Primeiro-

ministro, uma coisa chamada Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia (CEIE). O CEIE é 

um órgão onde tinham assento – tem um regulamento próprio aprovado pela Assembleia da República – 

presidido pelo Primeiro-ministro onde estão o Ministro dos Negócios Estrangeiros, a Ministra da Agricultura e 

do Mar, o Ministro da Economia, o Ministro das Finanças e o Presidente da AICEP e depois tinha as quatros 

confederações: a confederação dos serviços, a confederação da agricultura, a confederação do turismo e a 

CIP. Os patrões e o Governo. O setor privado e o Governo. Em que lógica? A de cruzar os planos e as missões 

de internacionalização das empresas com as iniciativas do Governo, com as visitas de Estado e com as 

missões que o Estado organiza lá fora. Se a Ministra da Agricultura tem um encontro com o Ministro da 

Agricultura do México, então as empresas devem saber que a Ministra da Agricultura vai lá e organizam-se 

para irem com ela. Só as de agricultura? Não, porque podem haver dois tipos de missões: missões sectoriais 

em que, por exemplo uma missão setorial da área da energia, vão só empresas da área da energia, ou na área 

alimentar, ou na área da metalurgia, ou na área das tecnologias da informação e da comunicação; ou então as 

missões podem ser multissetoriais. Uma visita de Estado do Presidente da República, do Ministro da Economia 

normalmente vai um conjunto alargado e abrangente de empresas em mais do que apenas um setor. Portanto, 

este Conselho Estratégico para a Internacionalização da Economia, uma das coisas que fez foi tentar 

estabelecer um plano de viagens e de missões programadas ao exterior, dando conhecimento disso às próprias 

associações empresariais, para que pudesse haver uma melhor otimização de recursos e um maior 

aproveitamento dos meios. Paralelamente a isto, e esta questão é muito relevante, foi dado início ao processo 

de coolocalização das nossas delegações comerciais e das representações do turismo, mas fundamentalmente 

para o que nos interessa das nossas delegações comerciais, nas embaixadas. Suponha, em Madrid nós temos 

um embaixador aqui e temos o delegado da AICEP aqui. Totalmente independentes, cada um a trabalhar para 

o seu lado. De vez em quando, o embaixador precisa de uma ajuda, fala com este senhor. De vez em quando 

este senhor precisa de uma ajuda, fala com o embaixador. Criam-se poucas sinergias, aproveitava-se pouco a 

dinâmica de poder haver uma colaboração conjunto. Então o que é que se decidiu: este senhor passa a 

trabalhar funcionalmente debaixo do embaixador. Portanto, o chefe de missão ganha formalmente uma 

competenecia que já tinha porque ele é o representante de Portugal no exterior. Portanto, por uma questão de 

autoridade, já tinha um ascendente sobre o delegado comercial, mas aqui passa formalmente a ter essa 

competência e passa a ter formalmente essa competência de forma reforçada por uma razão. Porque a partir 

do momento em que se institui a colocalização, ou seja, o escritório A passa a funcionar onde estava a 

embaixada e na tutela direta do embaixador; têm de ser elaborados planos de negócio anuais pelas 
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embaixadas. O embaixador tem que se sentar obrigatoriamente com o delegado comercial e dizer o que é qe 

nós vamos fazer este ano e quais vão ser os objetivos. O que é que temos de feiras? O que é que temos de 

missões empresariais? O que é que temos de reuniões com investidores? O que é que temos de reuniões com 

bancos? E portanto há um plano de negócios, que olha para cada um dos mercados, tentando capitalizar e 

aproveitar ao máximo aquilo que é a atividade corrente e a atividade normal da dimensão comercial mas com 

um estatuto muito mais importante porque é o estatuto de um embaixador de Portugal que está com as 

empresas e que reúne com as empresas e o delegado comercial da AICEP passa a ser um delegado comercial 

da AICEP que funciona na embaixada de Portugal. Portanto, isto é muito bom para as empresas portuguesas 

porque as próprias empresas portuguesas passaram a ter nas embaixadas e nos consulados de Portugal pelo 

Mundo, um sítio também para fazer as suas reuniões de trabalho. Hoje em dia, as embaixadas são locais de 

trabalhos abertas para os nossos embaixadores, que os nossos embaixadores facilitam o acesso às nossas 

empresas nesses mercados. Não foi uma nem duas vezes que estive em Londres com o nosso embaixador lá 

e as saldas estavam ocupadas porque ele ia fazer provas de vinhos com jornalistas e com clientes de lojas de 

distribuição que iam provar os vinhos portugueses e outra sala estar ocupada com bordados de madeira, em 

que ele fazia uma exposição. Houve uma vez que a própria escadaria da embaixada tinha sapatos, calçado 

português. Portanto, as embaixadas de Portugal a servirem como uma montra para os nossos produtos e para 

os nossos serviços e muitíssimo bem. Como é que isto funciona para as empresas? É simples. A AICEP está 

organizada por, simplificando, por grandes empresas e pequenas e médias empresas. Essas empresas vão 

ter com a AICEP com o diretor e a partir desse momento as empresas são encarteiradas. O que e que isso 

significa? Significa que entram na carteira de clientes da AICEP, ou seja, de beneficiários dos serviços que a 

AICEP presta em matéria de internacionalização e de exportação e captação de investimentos e que são 

gratuitos, portanto não cobra por esses serviços e diz quais é que são os seus interesses ao seu gestor de 

clientes. Olhe, eu sou uma empresa que fabrica sapatos ou que fabrico componentes para telemóveis, ou que 

fabrico malas de viagem e quero em todas as missões que vocês façam onde promovam estes produtos ou 

todos os importadores que vocês tragam a Portugal que queiram comprar estes produtos para levar para fora 

– aquilo que se chama o sourcing – eu estou interessado em receber a informação e estou também interessado 

em receber informação sobre as idas ao mercado. Eu quero exportar para Angola, quero exportar para a China 

e quero exportar para os Estados Unidos. Portanto, sempre que vocês forem a Angola, à China ou aos Estados 

Unidos, vocês avisam-me. Portanto, como o Mauro ficava meu gestor de cliente e ficava aqui o meu nome José 

Aguiar – calçado – ou José Aguiar – malas de viagem – e o Mauro, porque a informação circula dentro da 

AICEP, sabe que há uma vista à china. Olha, isto interessa ao José Aguiar, vou-lhe enviar um email. José 

Aguiar, uma visita à china. Recebe informação. Há uma visita ao Panamá. Não, isto não interessa ao José 

Aguiar, interesse ao cliente que pediu o Panamá. Depois, cada cliente, cada gestor de cliente, organiza-se em 

função daquilo que é a sua carteira de clientes. Normalmente está organizada por setores, muito focada para 

as feiras. Há também uma direção de mercados externos tipicamente funciona para empresas com uma 

presença mais global em que interessa mais estar organizado por mercado e não tanto por setor de atividade. 

Normalmente quando há essas feiras, essas missões empresariais lideradas por órgãos de soberania, é assim 

que funciona. É feita, em função do mercado ou do sector, uma call às empresas para quem quiser 

acompanhar. A aceitação é tentar sempre ver se daquela visita resultará algum tipo de negócio ou algum tipo 

de contacto entre os dois. Este tipo de missões são caras, as empresas pagam, tem que ficar alojadas, cumprir 

o programa oficial, portanto é também um investimento do lado delas. Tipicamente, as empresas aproveitam 

quando têm algum acordo importante para fechar ou quando entendem que o chapéu institucional de ir numa 

missão destas pode ajudar a credibiliza-las perante um parceiro, perante um sócio, etc… de resto, as próprias 

empresas organizam-se em associações, e as associações candidatam-se elas próprias a programas de 

internacionalização. Por exemplo, o caso da feira do calçado ou da feira do têxtil-lar ou da feira dos produtos 



O papel da comunicação digital na internacionalização das empresas portuguesas: 
A plataforma online by-PT 

 

Página | 79  
 

agroalimentares, em que as associações (por exemplo, existem os produtores de Pera Rocha do Oeste e 

depois há a associação da Pera Rocha do oeste), juntam-se e essa associação candidatasse para participar 

na feira A, B e C. As despesas em comunicação, stands, publicitação, brochuras, panfletos e até viagens até 

um momento de x para explorar determinados mercados e organizar feiras empresariais é comparticipada pelos 

fundos comunitários. Há aqui uma outra questão, muito importante no CEIE. Não são encontraram algum 

casamento entre as visitas de Estado, as visitas oficiais e as iniciativas das associações empresariais. Há aqui 

uma preocupação em dar à AICEP uma maior coordenação das missões das próprias associações 

empresariais. Nada impede a que chegando-se a Luanda nos anos de 2012-2013, nós estávamos a aterrar 

numa missão empresarial e estava outra a deslocar e isto sucessivamente. Todos os dias entrava uma e saia 

outra. Sem prejuízo de isto ser bom, isto pode ser melhor se for concertado, se houver uma visão global. 

Porquê? Porque há menos desperdício de recursos e escusa o Ministro ou a agência homóloga naquele 

mercado, de estar dia sim, dia sim, dia sim, a fazer repetição de reuniões quando se calhar pode acrescentar, 

agregar algum valor e fazer tudo junto.  

 

c. Quais são as estratégias de comunicação que as empresas devem ter em conta no seu 

processo de internacionalização? 

JCA: Eu acho que nós temos aqui duas realidades. Nós temos que olhar para a composição (eu acho que isso 

era algo interessante para o Mauro olhar, isto está disponível no site do INE e no site da AICEP). É interessante 

olhar para a composição das nossas exportações e perceber que o grosso das nossas exportações não se 

comunica pela internet, não se vende pela internet. Petróleo… Porque é que exportamos petróleo? Nós não 

exportamos petróleo, nós reexportamos petróleo. Quer dizer, gasóleo e gasolina – combustíveis. Os 

combustíveis tem uma grande importância nas nossas exportações. Porquê? Porque nós importamos, 

refinamos, acrescentamos um bocadinho de valor e voltamos a exportar. Volume, porque não se vende na 

internet. Indústria metalomecânica que exporta 12 mil milhões. A indústria metalomecânica, na sua globalidade 

não comunica pela internet. Portanto eu agruparia isto e veria isto por categorias de produto. Claro que depois 

vamos ao mini e vamos ao micro e vamos descendo e vamos encontrando pequenas empresas, não na área 

dos combustíveis, provavelmente na área da metalomecânica também não, mas encontramos em algum tipo 

de serviços (consultoria, engenharia, projeto, arquitetura) e em outro tipo de produtos, se calhar produtos mais 

tradicionais encontramos uma forma interessante de as empresas se promoverem que é a comunicação digital, 

que é o online, que é a sua presença nas redes sociais. São uma fatia e são o grosso daquilo que compõe as 

nossas exportações? Dá-me ideia que não. Se calhar, tudo somado têm um papel relevante? Sim. Se as 

empresas usam a comunicação digital nos seus processos de internacionalização e de exportação? Eu diria 

que ainda não na totalidade, mas que tipicamente uma empresa que olha para os mercados externos como 

uma forma de ser e tem bens transacionáveis para vender, sejam eles serviços, sejam eles produtos, 

tipicamente operando no mercado global, deverão ter uma presença online. Até porque os compradores, as 

pessoas que querem comprar esses produtos estão fora, estão longe. De facto, aqui há uma aproximação que 

a internet possibilita com uma montra para as empresas promoverem os seus produtos. Do ponto de vista 

institucional, regra geral as associações têm uma presença na internet. Não muito virada para fora, muito mais 

virada para dentro, verdade seja dita, para captarem associados e para prestarem serviços aos seus 

associados. Há muitas pequenas e médias empresas que tipicamente beneficiaram de um programa de 

formação e capacitação empresarial para a importância da comunicação, designadamente para a comunicação 

online. Eu acho que a AICEP, mais ou menos tem estado atenta a este fenómeno. As empresas hoje em dia, 

as PME’s, ainda têm uma base exportadora relevantemente reduzida. Nós gostamos de enquanto país, está 

nos documentos oficiais do Governo de chegar aos 50% em 2019 ou 2020 do peso do PIB nas exportações. 

Ora, isto só se faz de duas maneiras: exportando mais e tendo mais empresas a exportar mais. Não só aquelas 
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que já hoje em dia exportam, crescerem em volume, em quantidade, em preço mas termos mais empresas a 

juntarem-se a isso. Ainda esta semana, saio na revista Sábado sobre Empreendorismo. Isto significa que estas 

empresas já nascem com uma vocação global, já nascem a olhar para o mercado para lá do mercado 

português. Muito destes negócios são negócios digitais ou têm uma base digital ou têm uma grande 

incorporação tecnológica, pessoas extraordinariamente qualificadas, tecnicamente muito bem habilitadas a 

trabalhar nestes negócios. Eu acho que a comunicação regra geral, não é suficiente aproveitada, não é 

suficientemente valorizada pelas empresas portuguesas nos seus processos de internacionalização porque 

nós temos que ter aqui noção de duas coisas. Temos uma que é uma plataforma online que pode servir para 

vender serviços e produtos e que tipicamente está longe de atingir o seu potencial e temos uma outra dimensão 

que é a comunicação das próprias empresas no mercado externo. Ora se uma grande empresa como a GALP, 

a EDP, a corticeira amorim pode gastar dinheiro e pode ter verbas disponíveis para comunicar ativamente nos 

mercados externos ou muitas vezes até empresas de vinhos, em que estamos a falar na valorização de um 

produto e aqui comunicação atendemos as ações de promoção, eventos, lançamentos, encontros com 

jornalistas, portanto ações de relações pública entendidas de forma global que permitam chamar consumidores, 

opinion makers, prescritores de determinados produtos no mercado, regra geral, as nossas empresas não 

valorizam a comunicação no exterior enquanto forma de promover os seus produtos. Claramente, não usam a 

comunicação como uma ferramenta completa como elo na cadeia de valor de um produto ou de um processo. 

Exportar num produto não se esgota no momento em que o ponho no contentor e dou um aperto de mão ao 

comandante do navio para ele levar o contentor para o outro lado do Atlântico, tem que haver um esforço de 

estar no mercado, de fazer ações com consumidores, com importadores, com clientes, com distribuidores, 

ações globais de comunicação – publicidade, relações públicas, eventos, contactos com jornalistas. Essas 

ações, a meu ver, ainda precisam de ser mais desenvolvidas, de ser feitas com mais qualidade, com mais 

quantidade nos mercados externos. Agora, que as empresas tendem a valorizar isso, tendem a valorizar claro.  

 

d. Concretamente, o estudo que estou a desenvolver foca-se numa plataforma digital, a by-PT, 

destinada a disponibilizar os melhores produtos portugueses, sobretudo para o mercado 

externo. Conhece esta plataforma? Qual o papel deste tipo de plataformas na divulgação de 

Portugal e dos seus produtos? 

JCA: Eu acho que a sua relevância ainda não é, quer dizer, essas plataformas encerram um potencial grande. 

Quer junto do nosso mercado da saudade, ou seja, os portugueses que vivem lá fora – de primeira e segunda 

geração e ainda mais com a propaganda de um milhão de portugueses que se foi embora nos últimos anos. 

Se eles quiserem continuar a consumir português, têm aqui uma plataforma privilegiada de contacto com o seu 

país. Vale a pena perceber qual a dimensão do comércio eletrónico em Portugal. Eu acho que a sua resposta 

prende-se justamente com este valor. Quanto é que do exterior compraram Portugal via online. Portanto, o que 

é que eu acho? Encerram um potencial enorme, a economia é cada vez mais global, a economia é cada vez 

mais digital. Haver alternativas para os consumidores poderem ter acesso a marcas, a produtos, a serviços via 

digital, via online onde possa haver reviews por parte dos consumidores, onde eles possam dizer se estão 

contentes com a plataforma, se a plataforma é segura, se a plataforma faz um bom deliver dos produtos, etc… 

se tudo isso funcionar, acho que o potencial desse tipo de comunicação é muitíssimo grande. Aquilo que se 

calhar temos que fazer a distinção: a plataforma enquanto ferramenta de comunicação em si. Quer dizer, nós 

temos uma plataforma que é uma montra de produtos e serviços. Mas a minha pergunta é… e essa plataforma 

como é que ela comunica? Como é que eu vou dar ao by-PT? Eu tenho que ir ao Google. Se ninguém me dizer 

que o by-PT existe como é que eu vou lá dar? A plataforma onde esses produtos estão comunica? 

Provavelmente comunica, provavelmente tem uma página de Facebook, provavelmente faz anúncios se calhar 
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nos jornais no nosso mercado da saudade. Não sei se você sabe, mas há uma edição do Correio da Manhã 

no Canadá. É um correio da manhã do Canadá, onde são luso-canadianos de segunda geração onde há 

produtos portugueses que são promovidos nas páginas desses jornais. A existência da plataforma é muito boa. 

A forma como a plataforma se comunica, poderá ela própria ditar o seu sucesso. A Amazon ou o Ebay são 

plataformas de comércio online com um foco um bocadinho diferente, mas que dispensam qualquer tipo de 

publicidade. Porquê? Porque já são globais. Como o Facebook, é uma plataforma global, mas quer dizer 

procurar lá alguma coisa temos de andar ativamente à procura. Portanto, acho que encerra um potencial muito 

grande. Acho que são uma grande ajuda. Acho que devia haver mais ações de formação e capacitação 

empresarial para as PME’s terem a noção da importância de esta no online, de estarem nas plataformas 

digitais, de comunicar através das redes sociais, como uma forma de valorizar os seus produtos e os seus 

serviços, estamos longe de ter resultados. Acho que não podemos dizer ainda que somos fortes na 

comunicação digital. As nossas PME’s não são fortes na comunicação digital. Mas têm todas as condições e 

todos os recursos. Hoje em dia, em Portugal, nós temos belíssimas empresas de software, belíssimas 

empresas de design, belíssimas empresas de publicidade de marketing, de comunicação e portanto acho que 

existindo as ferramentas o potencial é muito grande.  

 

e. Considera que as empresas optam por uma promoção da portugalidade ou pela tentativa de 

triunfar pela qualidade que supostamente já está presente nos produtos que disponibilizam? 

JCA: Depende. No fim do dia, cada empresa sabe como é que se posiciona no mercado externo e como é que 

se valoriza. Quer dizer, a questão da portugalidade poderá ser interessante ou não dependente do produto, do 

serviço, do mercado. Há grandes empresas portuguesas que fornecem grandes marcas internacionais, estão 

na cadeira de valor de grandes marcas internacionais, exportam milhões de euros de valor e a palavra Portugal 

não aparece rigorosamente em lado nenhum. Vou-lhe dar um exemplo. Grande parte, ou uma parte substancial 

das nossas exportações de tecidos vão por exemplo para a Zara, da cadeia espanhola Inditex. As empresas 

se calhar é um bocado indiferente se aquilo é Portugal ou não. Estão na cadeia de valor de uma marca 

Espanha. Isto acontece na indústria automóvel. Nós temos uma indústria de moldes e de componentes para a 

indústria automóvel riquíssima do ponto de vista da qualidade dos produtos e para aviões, mas que trabalham 

para grandes marcas internacionais. A sua necessidade de comunicar é reduzida porque eles não se 

relacionam com o consumidor final, com o cliente. Isto seria uma distinção importante. O género de PME’s e 

grandes empresas que têm uma relação B2C ou B2B. eu vender este telemóvel a si, sou e a fazer um negocio 

com um cliente. Tenho que ter uma estratégia virada para a marca, design, produto. Uma abordagem 

completamente diferente de… eu tenho isto faço 100, não dobra, não parta, muitas horas de bateria. Quer? As 

abordagens são completamente diferentes. Há empresas que pela natureza do seu negócio, não têm sequer 

interesse em aparecer, não faz parte da sua estratégia de negócio, não faz parte da sua estratégia de 

crescimento. Porquê? Porque têm relações duradouras e fieis com os seus clientes, dos quais são fornecidas 

há imensos anos e que não veem na comunicação uma ferramenta de valorização porque sabem que por 

melhor que apareceram, por notícias que surjam, não vão conseguir valorizar-se em questão de preço, perante 

o cliente. E depois há outras, que não tem isso presente. É uma dimensão do negócio que para eles não faz 

sentido. Eu sei fazer parafusos, eu sei fazer cadeiras, sei fazer lâmpadas, não estou preocupado com mais do 

que isso. Há outra questão relacionada com a capacitação das empresas. A maior parte das PME’s têm 

estruturas muito pouco estruturadas do ponto de vista da gestão. Têm outros desafios e muitos outros 

problemas para resolver ainda antes de se preocuparem com a componente da comunicação. Quer dizer, 

quando olhamos para a comunicação estamos a olhar para o topo da cadeira de valor – para a comunicação, 

para o marketing, para o design, para a construção de uma marca, para os desafios de crescer no mundo digital 

com publicidade e com uma estratégia porque já dominamos toda a cadeia de valor até ai. Porque já estamos 
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consolidados no mercado ou porque queremos conquistar um mercado porque já temos um produto com 

reputação e com uma carteira de encomendas firmes, porque entendemos que esse é o ultimo passo depois 

de já termos o negócio inteiramente desenvolvido. Por isso é que eu digo que as ações de capacitação 

empresarial estão muito mais viradas para questões básicas: como é que funciona o sistema financeiro, 

cuidados a ter para os processos de internacionalização e exportação, câmbio – quando nós compramos e 

vendemos num mercado cambial, existem flutuações. Aquilo que é um bom negócio num dia pode ser um 

terrível no outro devido à desvalorização da moeda; que instrumentos é que nós temos juntos dos bancos para 

segurar esse valor ou seguros de crédito à exportação. Imagine que você é uma fábrica de parafusos. A 

Venezuela está a fazer uma obra pública muito grande e encomenda-lhe a si um milhão de parafusos. Você 

vai ter que ir comprar matéria-prima e isso custa-lhe 100 mil euros. Provavelmente, você não tem 100 mil euros 

em caixa. O que é que você vai fazer? Vai ter com o banco e vai dizer: eu tenho aqui uma encomenda de 100 

mil parafusos. E o banco, acha que lhe dá dinheiro? O banco não lhe dá dinheiro. O banco necessita de uma 

garantia efetiva de que aquela encomenda é uma encomenda firme. Porquê? Quantas vezes é que não são 

efetuados pedidos que são ao ar? Imagine que você pede dinheiro, a encomenda é cancelada, você fica com 

os 100 mil parafusos produzidos. Tem uma divida de 100 mil euros. O que é que você faz? Vai à falência. Então 

se tiver um negócio com o Estado, nem precisa de ir para a Venezuela. Só lhe disse isso por falta causa dos 

mercados externos. Quantas empresas não foram à falência em Portugal por falta de pagamento do Estado… 

português. Portanto, cuidado. É feita uma encomenda, que instrumentos e mecanismos de segurança é que 

existem para eu não ficar com a arder com o dinheiro (entre aspas). Muitas vezes, as coisas falham porque as 

empresas nos seus processos de exportação e de internacionalização não acautelam um conjunto de boas 

práticas justamente que a AICEP pode ajudar a sensibilizar. A questão do tempo (as coisas demoram muito 

mais tempo do que nós achamos), a questão dos mercados (a língua nunca foi uma limitação, mas é muito 

mais fácil fazer negócios em português para quem não fala outro língua, do que ir para a China. Porque não 

começar devagarinho no mercado aqui perto, Espanha, onde o risco é menor, se calhar o retorno é menor mas 

isto são dicas. Alias, há uma coluna na AICEP que se chama dicas da internacionalização. portanto esta 

questão da capacitação empresarial é muito importante. Agora, de facto o desafio mais empresas a exportarem 

mais em valor, em volume, em quantidade. Mais empresas a exportarem mais para mais países. Como é que 

isso se faz? Em primeira lugar, com as empresas a virarem-se para fora, a perceberem que a ida para fora não 

é uma fuga do mercado interior, pelo contrário é importante que elas mantenham as suas bases para poderem 

crescer e internacionalizarem-se. Quer dizer um objetivo de uma pequena empresa é tornar-se numa média 

empresa, o objetivo de uma média empresa é transformar-se numa grande empresa e o objetivo de uma grande 

empresa é tornar-se na maior empresa. Aquilo que nos move é sempre crescer e avançar e andar para a frente. 

Portanto aquilo que eu acho é que ainda estão pouco sensibilizadas para a questão da comunicação, sobretudo 

para a importância da comunicação nos mercados externo. Acho contudo que têm estado crescentemente 

sensibilizadas para essa importância. A comunicação online vai ser cada vez mais importante mas acho que 

ainda estamos longe de atingir um ponto que seja considerado bom, aceitável. Quer dizer, estamos longe de 

esgotar o potencial que a comunicação por um lado, e a presença digital da comunicação por outro pode 

representar em termos de valorização das nossas exportações e da internacionalização das nossas empresas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Apêndice 28 - ANÁLISE DA HOMEPAGE DO WEBSITE DA BY-PT 

 Tabela 4 - Análise da homepage do website da by-PT 

 

Elaboração própria

HOMEPAGE DO WEBSITE DA BY-PT 

LOGÓTIPO (by Portugal) 

SLOGAN The best of Portugal (O melhor de Portugal) 

IDIOMAS Inglês e português 

FORMULÁRIO DE 

PESQUISA 
Enquadra-se no layout inicial: possibilidade de pesquisar por marca ou produto 

IMAGEM (NS) 

a. 3 Fotografias em slide show; possibilidade de efetuar a partilha no Pinterest, no Facebook, no email e a 
opção copy link:: fotografia alusiva ao Dia da Mãe, com a presença de uma senhora acompanhada de uma 
criança. Palavra “mãe” em diversas línguas; um ramo de flores com um fundo cor-de-rosa, duas almofadas 
brancas e um letreiro que diz Home sweet home; uma rapariga num cenário campestre com um conjunto de 
balões na mão, alusivos à primavera (Spring… time to go out!); 

b. 3 Imagens estáticas; alteram-se com o movimento do cursor, tornando-se mais claras; possibilidade de 
efetuar a partilha no Pinterest, no Facebook, no email e a opção copy link: uma mulher de costas e com a 
mão no chapéu que tem na cabeça, num cenário de floresta; uma senhora sentada na cama a mexer no 
computador portátil; um homem de costas, num cenário rodeado de catos;  

c. 10 Imagens estáticas de vários produtos da plataforma que se alteram com o movimento do cursor, 
passando a apresentar o nome do produto, o respetivo valor, a opção “selecionar a opção” ou a opção 
“adicionar ao carrinho”: Candeeiro Boa Nova II (298€); Colar Madre Pérola – Pendente (275€); Sapatos 
London By Evening Cor Areia (189,50€); Óculos de sol Branca_200 (310€); Creme DVINE - Emulsão Poder 
Dinâmico De Uva (79,95€); Jardinière - Cesto Grande (113,70€); Brincos Keshi (375€); mala luna cinza 
(170€); Chávena café (64€); Touca de Banho "Mom And Me" (15€).  

d. 2 Imagens estáticas que se alteram com o movimento do cursor, tornando-se mais claras; possibilidade de 
efetuar a partilha no Pinterest, no Facebook, no email e a opção copy link: um pincel (“Beleza – sempre 
elegante em qualquer lugar”); um caderno e uma lata com lápis sobre uma mesa (“Estacionário – o melhor 
suporte para a escrita e desenho”). 

REDES SOCIAIS 

ONLINE 
Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest 

SEPARADORES 

(CATEGORIAS E 

SUBCATEGORIAS) 

a. Casa – cutelaria, decoração, mobiliário, iluminação, mesa, têxteis. 
b. Mulher – calçado, malas, acessórios, joalharia, roupa de praia, óculos, chapéus. 
c. Homem – malas, calçado, acessórios, óculos, roupa de praia, chapéus. 
d. Estacionário – bloco de notas, álbuns de fotografia, livros de honra, materiais de arte. 
e. Comida e vinhos – azeite, conservas de mel, vinho tinto, vinho branco, vinho do porto, bebidas espirituosas, 

beers, chás. 
f. Beleza – banho & corpo, conjuntos de beleza, cuidados de pele. 
g. Presentes. 
h. Estilo em movimento. 
i. Books. 
j. Marcas. 
k. Blog. 

MOEDA 

Dólar australiano 
Euro 

Libra esterlina britânica 
Dólar norte-americano 

DESCRIÇÃO DA 

MARCA 

“A by-PT reúne o saber das marcas centenárias com o talento das novas gerações. Representamos marcas e 
produtos selecionados que se distinguem pelo seu design, qualidade de manufatura, pela honestidade na 
produção, pela durabilidade e sobretudo pelo modo como espelham a cultura contemporânea portuguesa. Mais 
do que um produto, uma experiência.” 

INFORMAÇÃO ÚTIL 

Favoritos, Iniciar Sessão, Criar; Carrinho; Produtos em Destaque; Subscreva a nossa Newsletter; Sobre nós [Sobre 
a by-PT, Blog by-PT]; Serviço ao cliente [Contacte-nos, Ajuda e FAQ’s, Trocas e Devoluções, Cartão Presente]; 
Legalidades [Privacidade & Política de Cookies, Termos & Condições, ODR – Online Dispute Resolution]; 
Pagamento fácil com: multibanco, Paypal, Transferência Bancária; 



 
 

 APÊNDICE 29 - ANÁLISE DO FACEBOOK DA PLATAFORMA BY-PT 

Tabela 5 – Análise da secção “sobre” do Facebook da by-PT 

FACEBOOK OFICIAL DA PLATAFORMA ONLINE BY-PT (CONSULTADO DIA 18 DE ABRIL DE 2016) 

CATEGORIA -  Produto/serviço 

BREVE DESCRIÇÃO 
 
 

 The official Facebook page of by-PT the world’s online store of Portuguese luxury goods;  

DESCRIÇÃO LONGA 
 
 

 By the reason of... 
As the oldest country in the world by the immutability of borders and name, Portugal has written a story of glories and conquers based on constructive accomplishment. 
By-PT gathered the know-how of centenary affairs from the ancient to the new talented generation. 
We represent and advise distinct Portuguese products and services by design, clients as heralds of the brand and freedom in conception and production. Our way is 
the antithesis of the overall economic logic.  

MISSÃO  

 By believing... 
Our purpose is to place Portuguese products in the world’s premier online luxury store in a more stylish position, through innovative technology, 
as the smartest product with original creative content and exceptional service. 
Our intent also involves an upgrade of the Portuguese production, conception and creativity, and make it visible to the world. 
Our aim is to achieve a position of recognition in the online market through women, men, beauty, homeware, food & wine, stationary, gifts and style on the go. 

PRODUTOS 
 
 

 Fashion, Beauty, Home, Food & Wine, Style on the Go.   

INFORMAÇÃO GERAL & 
CONTACTOS 

- 
 http://www.by-pt.com 
 info@by-pt.com  

 

 

Tabela 6 – Informações gerais presentes no Facebook da by-PT 

 

Elaboração própria 

FACEBOOK OFICIAL DA PLATAFORMA ONLINE BY-PT (CONSULTADO DIA 18 DE ABRIL DE 2016) 

NÚMERO TOTAL DE 

GOSTOS DA PÁGINA 

NÚMERO TOTAL DE 

PUBLICAÇÕES DA 

PÁGINA 

NÚMERO TOTAL DE FOTOGRAFIAS 

DISPONIBILIZADAS 

NÚMERO TOTAL DE VÍDEOS 

DISPONIBILIZADOS 
NOTAS IMAGEM DE PERFIL IMAGEM DE CAPA 

2992 185 

 89 na cronologia; 
 31 de capa; 
 4 carregamentos por 

telemóvel; 
 2 do álbum “Suggestions for 

Mother’s day”  

 
2 

 Giveaway "Tea Time" | 
Passatempo "Chá das 5"; 

 “Segue-nos no Pinterest” 
https://www.pinterest.com/byPTco
m/  

  
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA: 

 - Texto em inglês presente no Facebook. Elaboração própria  

 

 

 

http://www.by-pt.com/
mailto:info@by-pt.com
https://www.pinterest.com/byPTcom/
https://www.pinterest.com/byPTcom/
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Tabela 7 - Análise das publicações do Facebook da by-PT 

FACEBOOK OFICIAL DA PLATAFORMA ONLINE BY-PT 

N.º DATA 

NATUREZA 

(PUBLICAÇÃO, 

PARTILHA) 

ASSUNTO DESCRIÇÃO IDIOMA REFERÊNCIA A MARCAS E PRODUTOS 

1 4-11-2015 Publicação 
Atualização da 
foto de capa 

Let’s talk about Christmas  - 

2 4-11-2015 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

We have new products for you. Find its 
at:http://www.by-pt.com/collections/byfly  a. ByFly; 

3 21-11-2015 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Our suggestion for gifts under 20€ to your 
gourmand friend, to your fashionable friend, to 
your artistics friend; find out more at www.by-

pt.com 

 

a. Quinta De La Rosa – Azeite; 
b. Lisbon Tea Company – Chá Preto – Cereja do Fundão; 
c. Ramirez - 4 Frutos Do Mar Em Caixa; 
d. Quantum P&G - Aromatikus | Mel Com Ouro; 
e. Casa Agrícola Horácio Simões - Moscatel Roxo Excellent; 
f. Undo Design - Touca Melancia; Touca De Banho Banana; 
g. Ptah Cosmetics - Ptah Universal Powder; 
h. Viarco - 24 Lápis De Cor Aguarela - Silkscreen Series; Art Graft Twins; 
i. Namban; Bloco De Notas Tríptico; Blocos De Notas De Bolso; Bloco De Notas 

Regular Watercolour; 
j. Mónica Santos Homeware. 

4 27-11-2015 Publicação Promoções 
Black Friday: Get 15% off only today; Code: 

BLACKFRIDAY2015  - 

5 28-11-2015 Publicação 
Atualização da 
foto de capa 

Shop smart online this Christmas  - 

6 30-11-2015 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Mónica Santos Homeware; Find all at by-PT 
http://www.by-pt.com/collecti…/monica-santos-

homeware-design 
 a. Mónica Santos Homeware; 

7 3-12-2015 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

-  - 

8 3-12-2015 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

-  - 

9 28-12-2015 Publicação 
Atualização da 
foto de capa 

Feliz Ano Novo 
 

- 

10 28-12-2015 Publicação Comemoração Happy New Year to everyone!   

11 6-01-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

A special and comfortable bedroom for you! 
Available at by-PT | Lifestyle online shop  a. Lameirinho; 

12 10-01-2016 Publicação 
Atualização da 
foto de capa 

Home sweet Home  - 

13 11-01-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

The writing and drawing best support  - 

http://www.by-pt.com/collections/byfly
http://www.by-pt.com/
http://www.by-pt.com/
http://www.by-pt.com/collections/monica-santos-homeware-design
http://www.by-pt.com/collections/monica-santos-homeware-design
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N.º DATA 

NATUREZA 

(PUBLICAÇÃO, 

PARTILHA) 

ASSUNTO DESCRIÇÃO IDIOMA REFERÊNCIA A MARCAS E PRODUTOS 

14 12-01-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Accessories for Men Shop Now @ by-pt.com  

a. Saccus – Carteira KOI; 
b. OPSSS Portugal; 
c. Undo Design - Botões De Punho Sailors; 
d. Silly Name; 
e. Celsus; 
f. Short Stories. 

15 18-01-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Ready to work… shop now at http://www.by-
pt.com/collections/woman  

a. Guava; 
b. JJHeitor Shoes; 
c. Maria Anita Jewellery; 

16 19-01-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Shop online at by-PT  

a. Aquae Flaviae; 
b. Alcino Silversmith since 1902; 
c. Lisbon Tea Company. 

17 20-01-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

For special men! Shop now at http://www.by-
pt.com/collections/man  

a. Saccus; 
b. Celsus; 
c. OPSSS Portugal. 

18 21-01-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

One of our cutlery selection.Find more 
at http://www.by-pt.com/collections/cutlery  

a. Herdmar; 
b. LAB98; 
c. IVO Cutelarias Portugal; 

19 23-01-2016 Publicação 
Divulgação da 

newsletter  
Valentine's Day | Inspire yourself  - 

20 24-01-2016 Partilha 
Divulgação da 

newsletter 
Valentine's Day | Inspire yourself  - 

21 24-01-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Enjoy the weekend....go out!  - 

22 24-01-2016 Publicação 
Atualização da 
foto de capa 

Valentine´s Day. Send a special message to a 
special Person 

Dia dos Namorados. Envie uma mensagem 
especial a alguém ainda mais especial 

 
- 

23 25-01-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Suggestions for Valentine´s Day! Shop Now at: 
http://www.by-pt.com/collections/jewellery  a. Maria Anita Jewerelly; 

24 28-01-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Celebrate Valentine´s day with a special dinner 
Celebre o Dia de S. Valentim com um jantar à luz 

das velas  

a. Silly Name; 
b. Short Stories - Caixa De Velas. 

25 29-01-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Arq. Alvaro Siza Vieira. Shop now at by-PT.com  a. Álvaro Siza 

26 1-02-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Special for Valentine's Day | Presente especial 
para o dia dos Namorados 

For him or for her with Love | Para Ele ou para Ela 
com muito Amor 

 

 

a. Short Stories – Lenço de namorados 

27 4-02-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Suggestion gift for her… with LOVE  a. DVINE - Conjunto Bohemian Chic; 

28 7-02-2016 Partilha Informação 
Os 15 castelos mais belos da Europa, o 1º é 

Português!  
- 

http://www.by-pt.com/collections/woman
http://www.by-pt.com/collections/woman
http://www.by-pt.com/collections/man
http://www.by-pt.com/collections/man
http://www.by-pt.com/collections/cutlery
https://www.facebook.com/herdmar/
https://www.facebook.com/lab98design/
https://www.facebook.com/IVOCutelarias/
http://www.by-pt.com/collections/jewellery
http://by-pt.com/
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N.º DATA 

NATUREZA 

(PUBLICAÇÃO, 

PARTILHA) 

ASSUNTO DESCRIÇÃO IDIOMA REFERÊNCIA A MARCAS E PRODUTOS 

29 7-02-2016 Publicação 
Divulgação da 

newsletter 
News: valentine’s day  - 

30 8-02-2016 Publicação Informação 
Alvaro Siza Vieira. “Fiz por merecer, mas tive 

sorte”, diz mais importante arquiteto português  
- 

31 8-02-2016 Publicação 
Divulgação da 

plataforma 
Valentine´s Day is coming... 

Shop online Valentine´s gifts at by-PT.com  - 

32 8-02-2016 Publicação 
Apresentação 
de uma nova 

marca 

We present you a new brand | Apresentamos-lhe 
uma nova marca. 

Now available in our online store | Agora 
disponível na nossa loja online 

http://www.by-pt.com/collections/swain 

 

 

a. Swain – Sapatos; 

33 11-02-2016 Partilha/Notícia Informação Porto volta a ser destaque no New York Times 
 

- 

34 13-02-2016 Partilha/Notícia Informação 
Calçado português melhor que o italiano em prova 

cega  
- 

35 13-02-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Do you know Swain Boots?  a. Swain – Botas; 

36 15-02-2016 Publicação 
Alteração da 
imagem de 

capa 
Enjoy the last days of Winter!  - 

37 15-02-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Dress your table for a special date!  a. Monica Santos; 

38 17-02-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

The story of Swain Boots | A história das Botas 
Swain   

 Swain – Botas; 

39 18-02-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

New Collection available at your online store. Find 

it at: https://www.by-pt.com/collections/luis-onofre 
 a. Luís Onofre - Sapatos e acessórios; 

40 19-02-2016 Publicação Informação Casa da Música, Oporto, Portugal  - 

41 19-02-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Find our Featured Products at by-PT.com 
https://www.by-pt.com/collections/featured-

products 
 

a. Álvaro Siza Vieira; 
b. Luis Onofre; 
c. Herdmar; 
d. Silly Name; 
e. Viarco; 
f. WOdesign; 
g. 560 art brand; 
h. Vista Alegre Atlantis; 
i. DVINE. 

42 20-02-2016 Partilha/Notícia Informação Morreu o escritor italiano Umberto Eco 
 

- 

43 20-02-2016 Partilha Informação Proud!  a. Monica Santos Homeware; 

44 22-02-2016 Partilha Informação Luis Onofre Shoes & Accessories  a. Luis Onofre; 

http://by-pt.com/
http://www.by-pt.com/collections/swain
https://www.by-pt.com/collections/luis-onofre
https://www.facebook.com/casadamusica/
https://www.by-pt.com/collections/featured-products
https://www.by-pt.com/collections/featured-products
https://www.facebook.com/AlvaroSizaVieira/
https://www.facebook.com/luisonofreshoes/
https://www.facebook.com/herdmar/
https://www.facebook.com/sn.sillyname/
https://www.facebook.com/pages/Viarco/193180777420385
https://www.facebook.com/pages/WOdesign/225729611097079
https://www.facebook.com/560artbrand/
https://www.facebook.com/vistaalegre.pt/
https://www.facebook.com/DVINEDSC/
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N.º DATA 

NATUREZA 

(PUBLICAÇÃO, 

PARTILHA) 

ASSUNTO DESCRIÇÃO IDIOMA REFERÊNCIA A MARCAS E PRODUTOS 

45 23-02-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Cutlery Set Mälmo designed by Miguel Soeiro  a. Mälmo; 

46 24-02-2016 Partilha Informação Amália Hoje – A Gaivota 
 

- 

47 25-02-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Ring Leixões by Mater Jewellery Tales 
Find it at by-pt.com  a. Mater Jewellery Tales; 

48 26-02-2016 Partilha Informação PORTO Destino De Eleição Da Vogue 
 

- 

49 26-02-2016 Partilha Informação 
by-PT LIfestyle online shop. Thanks D'Oliveira 

Fashion Blog!  - 

50 26-02-2016 Informação 
Divulgação do 

instagram 
Follow us on Instagram  - 

51 1-03-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

To be enjoyed by adults and children alike. Shop 
Now at by-PT.com  a. ByFly; 

52 3-03-2016 Publicação 
Atualização da 
foto de capa 

Celebrating Father’s Day  - 

53 3-03-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

To celebrate Father´s day find our gifts 
suggestions on our online store.  

a. CELSUS; 
b. WO design; 
c. Viarco; 
d. My Maria Guimarães. 

54 4-03-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Woman's Day! We are a Special Offer for you. 
Find it at by-PT  - 

55 4-03-2016 Publicação/Notícia 
Apresentação 
de produtos 

Hope by Victoria Handmade at Vogue. 
Shop Now at by-PT.com  a. Victoria Handmade – mala Hope; 

56 5-03-2016 Partilha/Notícia Informação 
Find us at Polyvore 

http://www.polyvore.com/pt/set?id=192143046  - 

57 6-03-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Do you love it? Luis Onofre Shoes & Accessories 
Shop now at by-pt.com  a. Luis Onofre; 

58 7-03-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Father´s day! Your father will love this gift! 
Shop now at by-pt.com  a. 560 Art Bran - LS Suporte Para Portátil; 

59 7-03-2016 Partilha 
Divulgação de 

um evento 
Álvaro Siza Vieira | Ciclo de Conferências  

 
- 

60 8-03-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Your Father is the best Father in the world. 
We have the best gift for him.  

a. Aquae Flaviae; 
b. Viarco; 
c. Quinta De Chocapalha; 

61 9-03-2016 Partilha Informação 
Siza Vieira e as suas peças de design em 

entrevista à DESIGN.PT  
- 

62 10-03-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

LIKORIS at by-PT.com  a. Likoris & Aromatikus; 

63 11-03-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Louise Bracelet by Maria Anita Jewellery 
Available at by-PT.com  a. Maria Anita Jewellery - Louise Bracelet; 

64 11-03-2016 Publicação 
Divulgação de 

um evento 
Gritos de Silencio. Uma exposição de escultura e 

desenho a não perder Ângelo Ribeiro  
- 

http://by-pt.com/
https://www.facebook.com/celsuspage/
https://www.facebook.com/WOdesignlab/
https://www.facebook.com/pages/Viarco/193180777420385
https://www.facebook.com/MyMariaGuimaraes/
http://www.polyvore.com/pt/set?id=192143046
http://by-pt.com/
https://www.facebook.com/AquaeFlaviaeSapientiaRomana/
https://www.facebook.com/pages/Viarco/193180777420385
https://www.facebook.com/pages/Quinta-De-Chocapalha/561474677292322
https://www.facebook.com/designpt.rtp/
http://by-pt.com/
https://www.facebook.com/LikorisAromatikus/
https://www.facebook.com/Maria-Anita-Jewellery-406065152891143/
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N.º DATA 

NATUREZA 

(PUBLICAÇÃO, 

PARTILHA) 

ASSUNTO DESCRIÇÃO IDIOMA REFERÊNCIA A MARCAS E PRODUTOS 

65 14-03-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Bracelets for men! Your father will love it  a. OPSSS Portugal – Braceletes; 

66 14-03-2016 Publicação Informação Father´s Day  - 

67 14-03-2016 Partilha Informação -  a. DVINE; 

68 15-03-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Shop Luis Onofre Online at by-PT.com 
https://www.by-pt.com/collections/luis-onofre  a. Luis Onofre; 

69 16-03-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Ready to go out? 
We have the best casual Backpack for you! Find 

our collection at by-PT.com 
 a. Maria Maleta; 

70 16-03-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

New Collection SS 16 by JJ Heitor Shoes. 
Now available at by-PT.com  a. JJ Heitor Shoes; 

71 17-03-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Ring Oliveiras by Dos Santos 
Find it at by-PT.com  a. Dos Santos – Ring Oliveiras; 

72 17-03-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Portuguese Cutlery is the most used by chefs. 
Do you like this? We delivery worlwide. 

Shop Now at by-PT.com 
 

a. IVO Cutelarias - VirtuGold - Faca De Legumes; 
 

73 18-03-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Moscow by evening  
a. Green Boots - Moscow By Evening Light Blue; 
 

74 18-03-2016 Partilha 
Apresentação 
de produtos 

Inês Caleiro - A Arquiteta De Sapatos 
 

- 

75 19-03-2016 Publicação Informação 
Visit our online store and discover the new 

collection of shoes  

a. Luis Onofre; 
b. JJ Heitor Shoes; 
c. Green Boots; 

76 20-03-2016 Publicação 
Atualização da 
foto de capa 

by-PT wishes you a Happy Easter  - 

77 21-03-2016 Partilha Divulgação by-PT | Lifestyle Online Shop  - 

78 21-03-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Sandals Capri by Luis Onofre  a. Luis Onofre – Sandals; 

79 22-03-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

With the Spring the swallows arrived!  a. Undo Design - Kit Shower Time Andorinha; 

80 22-03-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Vai casar em breve? Descubra os Livros de honra 
que temos para si em: https://goo.gl/8mx4NO  

a. Fine & Candy - Livro De Honra Charles; 

81 23-03-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

A modelo Kendall Jenner, a mais nova das irmãs 
Kardashian, foi fotografada na praia a usar um 

modelo de fato de banho desenhado pelo estilista 
português Filipe Faísca. 

Disponível para si na by-PT http://bit.ly/1PqT6K2 

 
a. Filipe Faísca – Fato de banho Monroe VOKE; 

82 24-03-2016 Partilha Informação 

A história de uma visita há muito 
esperada 

  Obrigado! Por detrás dos lápis – A 

Viarco 
 

a. Viarco; 

83 24-03-2016 Partilha 
Apresentação 
de produtos 

- 
 

a. HR Design Studio – Agaphanto; 

https://www.by-pt.com/collections/luis-onofre
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fby-PT.com%2F&h=oAQGp9lCAAQHnCKk4nkyO4IT_HrqUaOPMZuNwg43Pqm30uA&enc=AZO2mfZNd4ZLrCnDOXqFMMgmo7EfQVWxOUM8_oa9fY1hEF-QNVUci3MGL9CpDqFRums_iRSffKUlQCz4C0UZFGRzG9L3AuvSNdEyfAmLhAXKfDef4i1jQs88sk1vk3ouO6FrL8BjhrmvwQVJSu0v5-yKm_EA4ya9tech0h0szqdQK9keRy-HDdQX3xPOyABeLle5VjM1TqEpyKvLBk7100W5&s=1
http://by-pt.com/
https://goo.gl/8mx4NO
http://bit.ly/1PqT6K2
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N.º DATA 

NATUREZA 

(PUBLICAÇÃO, 

PARTILHA) 

ASSUNTO DESCRIÇÃO IDIOMA REFERÊNCIA A MARCAS E PRODUTOS 

84 27-03-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Lisbon by Costa Nova  a. Costa Nova – Charger Plate; 

85 28-03-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Do you love this pieces? You can buy BYFLY 
pieces at by-PT.  a. ByFly; 

86 28-03-2016 Publicação 
Atualização da 
foto de capa 

- - - 

87 28-03-2016 Partilha Informação 
Porto sucede a Copenhaga como melhor destino 

europeu  
- 

88 30-03-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Honey with Gold by Aquae Flaviae 
Mel com Ouro da Aquae Flaviae 

 
 
 

 

a. Aquae Flaviae – Mel com ouro; 

89 31-03-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Dress your table with NOVA by Costa Nova 
Tableware  a. Costa Nova – Nova | Prato de jantar; 

90 1-04-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Enjoy the weekend ... walk with the best boots for 
him and her 

See all collection at by-pt.com 
 

a. Green Boots; 
b. Maria Maleta; 

91 3-04-2016 Partilha Informação 

Balada de Um Batráquio" ”enceu o prémio de 
melhor curta-metragem. Leonor Teles premiada 

no Festival Internacional de Cinema de Hong 
Kong 

 
- 

92 4-04-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Mother´s Day 2016. Find the best gifts for your 
MOTHER at by-pt.com.Buy online in our store is 

safe, practical and comfortable. We delivery 
worldwide 

 

a. Maria Maleta – Maria Fogo; 
b. Undo Design - Touca De Banho "Mom And Me"; 
c. Dos Santos - Madre Pérola – Pendente; 
d. Álvaro Siza - Porta-retratos; 

93 4-04-2016 Publicação 
Atualização da 
foto de capa 

- - - 

94 5-04-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Mãe e Filha. Existe melhor inspiração? Foi a 
pensar em todas as mães e filhas que surgiu esta 
linha de toucas. Obrigado Mãe! Obrigado Filha! 

 
a. Undo Design – Touca De Banho "Mom And Me"; 

95 7-04-2016 Publicação Informação 

Buy Online at by-PT.com | Compre Online em by-
PT.com  It´s safe, practical and easy. We delivery 

worldwide.| É seguro, prático e muito fácil. 
Entregamos a encomenda em sua casa. 

 

 

- 

96 8-04-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

We like....short and long! And You?  a. Mater; 

97 9-04-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Shop Online Luis Onofre at by-PT.com  a. Luis Onofre – Saint Tropez; 

98 14-04-2016 Partilha/Notícia Informação 
Arquitetura – Fotografo Português vence Prémio 

Architizer  
- 

99 14-04-2016 Partilha/Notícia Informação Um vhils a céu aberto no Porto 
 

- 

http://by-pt.com/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fby-pt.com%2F&h=OAQGmgc7PAQGhS51kHHFiVsDJJeWXYtyLZnw_hxnxtdusoA&enc=AZPmcxGJfX3fy0HhXchVdmnL5VCgSCphX2Y3cS_RhxLqa92nKb_NI40Q0v1grh0MXXbuEsZGC17T4_8R6eJakcOgJe8lEObjYyrsoFufz7Iie2ckjCMEJzXlmD6hl8ltND6SJFPeDeu1gQp_ygdGzExvouBGoRO73_e_PvvZ_zqs5GmH2N5OwbESyg37CWo0DiftU-ytH3yiuXd1yyTndM-B&s=1
http://by-pt.com/
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Elaboração própria 

 

 

N.º DATA 

NATUREZA 

(PUBLICAÇÃO, 

PARTILHA) 

ASSUNTO DESCRIÇÃO IDIOMA REFERÊNCIA A MARCAS E PRODUTOS 

100 14-04-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Shop Online Luis Onofre at by-PT.com  a. Luis Onofre; 

101 19-04-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Beautiful Shoes for all mothers! Made in Portugal 
with Love! 

Shop Now at by-PT.com 
 a. Green Boots - London By Evening Cor Areia; 

102 20-04-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Poetry and Love Single Ring by Maria Anita 
Jewellery 

Shop Now at by-PT.com 
 a. Maria Anita Jewellery - Poetry and Love Single Ring; 

103 20-04-2016 Publicação 
Apresentação 
de produtos 

Care your skin with DVINE  a. Dvine – Floral Water Facial Tonic;  

104 21-04-2016 Partilha Informação 
Porto é a primeira cidade portuguesa com 
certificação de qualidade de ida e serviços   

- 

105 23-04-2016 Publicação  
Apresentação 
de produtos 

Shop online for the luxury ranges of cutlery at by-
PT.com, perfect for updating your table setting.  a. Herdmar - Faqueiro Vintage 

106 25-04-2016 Partilha Informação 
O look desta semana, pela lente da Luísa 

Rodrigues já está online! 
http://blog.prettyexquisite.com/by-the-sea/  

 
- 

107 25-04-2016 Partilha Informação Anel "Leixões" à venda em by-PT.com 
 

- 

108 25-04-2016 Publicação 
Divulgação da 

newsletter 
We love design...and you? Find our selection and 
shop online at our store. We delivery worldwide .  - 

109 26-04-2016 Partilha/Notícia Informação 
Sogrape eleita a melhor produtora de vinhos do 

mundo  
- 

110 26-04-2016 Partilha Informação 
For the best MOTHER in the world a gift by-

PT.com   - 

111 26-04-2016 Partilha/Notícia Informação 
Esta salamandra é portuguesa e foi reconhecida a 

nível mundial   
- 

112  26-04-2016 Partilha/Notícia Informação 
Ainda não fez este passeio? De que está à 
espera??!!! É simplesmente maravilhoso!  

- 

113  27-04-2016 Publicação  
Apresentação 
de produtos 

New Collection available at by-PT.com. Find it 
now!  a. Maria Maleta  

114 28-04-2016 Partilha/Notícia Informação  The Portland of Portugal  - 

115 28-04-2016 Partilha/Notícia Informação Dez dicas para fazer os Passadiços do Paiva  
 

- 

116 28-04-2016 Partilha Informação 
Encomende a sua preferida em by-PT.com 

A sua mãe irá adorar!   
a. Antiflop  

http://by-pt.com/
http://by-pt.com/
http://blog.prettyexquisite.com/by-the-sea/
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Tabela 8 - Continuação da análise das publicações do Facebook da by-PT 

FACEBOOK OFICIAL DA PLATAFORMA ONLINE BY-PT 

N.º 

ELEMENTOS 

MULTIMÉDIA 

(VÍDEO, IMAGEM, 

SOM) 

NÚMERO 

TOTAL DE 

GOSTOS & 

ADOROS 

NÚMERO 

TOTAL DE 

VISUALIZAÇÕES 

NÚMERO 

TOTAL DE 

PARTILHAS 

COMENTÁRIOS HASHTAGS HIPERLIGAÇÕES 

1 
 

Imagem 2 Gostos - - - - - 

2 Imagem 3 Gostos - 2 - 
#homeware #decorative #luxurycera

mics #designandinnovation 

a. http://www.by-pt.com/collections/byfly  (Página dos produtos da 
ByFly no website da by-PT) 

b. https://www.by-pt.com/ (Website oficial da by-PT) 

3 Vídeo 3 Gostos 77 2 - - a. www.by-pt.com (website oficial da by-PT) 

4 Imagem  1 Gostos - - - - - 

5 Imagem 5 Gostos - - - - - 

6 Imagem 3 Gostos  - - - #homeware #tableware #decorative 

a. http://www.by-pt.com/collecti…/monica-santos-homeware-
design (Página dos produtos da Monica Santos Homeware no 
website da by-PT) 

b. Monica Santos Homeware (Facebook da Monica Santos 
Homeware) 

7 Imagem 1 Gostos - - - #giftsforher #lifstyleonlineshop #sho
es #accessories #blue 

- 

8 Imagem 1 Gostos - - - 
#styleonthego #portugueselifestyle #

onlineshop - 

9 Imagem 
2 – Gostos 
2 - Adoro 

- - - - - 

10 Imagem  1 Gostos  - 1 - - - 

11 Imagem  4 Gostos - 1 - 
#homeware #textile #comfort #Lame

irinho   

a. www.by-pt.com (Website oficial da by-PT) 
b. https://www.by-pt.com/collections/textile/products/provenza-

duvet-cover-by-purificacion-garcia?variant=6707210241 
(Página dos produtos Lameirinho no website da by-PT) 

12 Imagem  5 Gostos - 2 - - - 

13 Imagem  3 Gostos - 1 - 
#notebook #photoalbum #writing #dr

awing  
a. https://www.by-pt.com/ (Website oficial da by-PT) 
 

N.º 

ELEMENTOS 

MULTIMÉDIA 

(VÍDEO, IMAGEM, 

SOM) 

NÚMERO 

TOTAL DE 

GOSTOS & 

ADOROS 

NÚMERO 

TOTAL DE 

VISUALIZAÇÕES 

NÚMERO 

TOTAL DE 

PARTILHAS 

COMENTÁRIOS HASHTAGS HIPERLIGAÇÕES 

https://www.facebook.com/hashtag/homeware?source=feed_text&story_id=774375596004540
https://www.facebook.com/hashtag/decorative?source=feed_text&story_id=774375596004540
https://www.facebook.com/hashtag/luxuryceramics?source=feed_text&story_id=774375596004540
https://www.facebook.com/hashtag/luxuryceramics?source=feed_text&story_id=774375596004540
https://www.facebook.com/hashtag/designandinnovation?source=feed_text&story_id=774375596004540
http://www.by-pt.com/collections/byfly
https://www.by-pt.com/
http://www.by-pt.com/
https://www.facebook.com/hashtag/homeware?source=feed_text&story_id=783788691729897
https://www.facebook.com/hashtag/tableware?source=feed_text&story_id=783788691729897
https://www.facebook.com/hashtag/decorative?source=feed_text&story_id=783788691729897
http://www.by-pt.com/collections/monica-santos-homeware-design
http://www.by-pt.com/collections/monica-santos-homeware-design
https://www.facebook.com/monicasantoshomeware/
https://www.facebook.com/hashtag/giftsforher?source=feed_text&story_id=784604631648303
https://www.facebook.com/hashtag/lifstyleonlineshop?source=feed_text&story_id=784604631648303
https://www.facebook.com/hashtag/shoes?source=feed_text&story_id=784604631648303
https://www.facebook.com/hashtag/shoes?source=feed_text&story_id=784604631648303
https://www.facebook.com/hashtag/accessories?source=feed_text&story_id=784604631648303
https://www.facebook.com/hashtag/blue?source=feed_text&story_id=784604631648303
https://www.facebook.com/hashtag/styleonthego?source=feed_text&story_id=784605651648201
https://www.facebook.com/hashtag/portugueselifestyle?source=feed_text&story_id=784605651648201
https://www.facebook.com/hashtag/onlineshop?source=feed_text&story_id=784605651648201
https://www.facebook.com/hashtag/onlineshop?source=feed_text&story_id=784605651648201
https://www.facebook.com/hashtag/homeware?source=feed_text&story_id=799471820161584
https://www.facebook.com/hashtag/textile?source=feed_text&story_id=799471820161584
https://www.facebook.com/hashtag/comfort?source=feed_text&story_id=799471820161584
https://www.facebook.com/hashtag/lameirinho?source=feed_text&story_id=799471820161584
https://www.facebook.com/hashtag/lameirinho?source=feed_text&story_id=799471820161584
http://www.by-pt.com/
https://www.by-pt.com/collections/textile/products/provenza-duvet-cover-by-purificacion-garcia?variant=6707210241
https://www.by-pt.com/collections/textile/products/provenza-duvet-cover-by-purificacion-garcia?variant=6707210241
https://www.facebook.com/hashtag/notebook?source=feed_text&story_id=802040843238015
https://www.facebook.com/hashtag/photoalbum?source=feed_text&story_id=802040843238015
https://www.facebook.com/hashtag/writing?source=feed_text&story_id=802040843238015
https://www.facebook.com/hashtag/drawing?source=feed_text&story_id=802040843238015
https://www.facebook.com/hashtag/drawing?source=feed_text&story_id=802040843238015
https://www.by-pt.com/
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14 
Conjunto de 

imagens 
5 Gostos - - - 

#bracelets #belts #accessories #sail
orcafflinks 

a. Saccus.pt  (Facebook da Saccus) 
b. OPSSS Portugal (Facebook da OPSS Portugal) 
c. UNDO (Facebook da UNDO) 
d.  Silly Name  (Facebook da Silly Name) 
e. CELSUS (Facebook da Celsus) 

15 Imagem 
2 – Gostos 
2 - Adoro  

- 1 - 
#woman #shoes #bags #luxurygood

sforwomen 

a. Guava (Facebook da Guava) 
b. JJ Heitor Shoes (Facebook da JJ Heitor Shoes) 
c. Maria Anita Jewellery  (Facebook da Maria Anita Jewerelly) 
d. By-PT.com (Facebook da by-PT) 

16 Imagem 3 Gostos - 1 - 
#homeware #foodandwine #teapot #

tea #honey 

a. Aquae Flaviae  (Facebook da Aquae Flaviae) 
b. ALCINO SILVERSMITH SINCE 1902 (Facebook da Alcino 

Silversmith since 1902) 
c. Lisbon Tea Co. (Facebook da Lisbon Tea Company) 
d. By-PT.com (Facebook da by-PT) 

17 Imagem 8 Gostos - 2 

a. Como é calculado 
o frete? 

b. Resposta da by-
PT: Olá (nome). 
Por favor envie 
sms privada. 
Obrigada. 

#men #bracletsmen #belts #bagsme
n  

a. Saccus.pt (Website da Saccus) 
b. CELSUS (Facebook da Celsus) 
c. OPSSS Portugal (Facebook da OPSS Portugal) 
d. http://www.by-pt.com/collections/man (Página de produtos de 

homem no website da by-PT) 

18 Imagem 11 Gostos - 3 - 
#homeware #cutlery #knive #cutlery

set #luxurycutlery 

a. Herdmar (Facebook da Herdmar) 
b. LAB98 (Facebook da LAB98) 
c. IVO Cutelarias Portugal (Facebook da IVO Cutelarias Portugal) 
d. By-PT.com (Website oficial da by-PT) 
e. http://www.by-pt.com/collections/cutlery (Página de cutelaria no 

website da by-PT) 

19 Imagem 3 Gostos - 3 - - 
a. http://us10.campaign-

archive2.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=7557c23b
6e (Newsletter da by-PT)  

20 Imagem 
1 – Gosto 
1 – Adoro 

- - - - 
a. http://us10.campaign-

archive2.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=7557c23b
6e (Newsletter da by-PT) 

21 Imagem 2 Gostos - 2 - - 
a. https://www.by-pt.com/collections/woman (Página de produtos 

de mulher no website da by-PT) 

22 Imagem 7 Gostos - 1 - - - 

23 Imagem 
2 – Gostos 
1 – Adoro 

- 1 - #woman #jewellery #goldbracelet 

a. Maria Anita Jewellery (Facebook da Maria Anita Jewerelly) 
b. By-PT.com (Website oficial da by-PT) 
c. http://www.by-pt.com/collections/jewellery (Página de joalharia 

de mulher no website da by-PT) 
 

https://www.facebook.com/hashtag/bracelets?source=feed_text&story_id=802351576540275
https://www.facebook.com/hashtag/belts?source=feed_text&story_id=802351576540275
https://www.facebook.com/hashtag/accessories?source=feed_text&story_id=802351576540275
https://www.facebook.com/hashtag/sailorcafflinks?source=feed_text&story_id=802351576540275
https://www.facebook.com/hashtag/sailorcafflinks?source=feed_text&story_id=802351576540275
https://www.facebook.com/Saccus.pt/
https://www.facebook.com/OPSSS-Portugal-474605699307123/
https://www.facebook.com/undo13/
https://www.facebook.com/sn.sillyname/
https://www.facebook.com/celsuspage/
https://www.facebook.com/hashtag/woman?source=feed_text&story_id=804735626301870
https://www.facebook.com/hashtag/shoes?source=feed_text&story_id=804735626301870
https://www.facebook.com/hashtag/bags?source=feed_text&story_id=804735626301870
https://www.facebook.com/hashtag/luxurygoodsforwomen?source=feed_text&story_id=804735626301870
https://www.facebook.com/hashtag/luxurygoodsforwomen?source=feed_text&story_id=804735626301870
https://www.facebook.com/guava.essentials/
https://www.facebook.com/jjheitorshoes/
https://www.facebook.com/Maria-Anita-Jewellery-406065152891143/
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.facebook.com/hashtag/homeware?source=feed_text&story_id=805429426232490
https://www.facebook.com/hashtag/foodandwine?source=feed_text&story_id=805429426232490
https://www.facebook.com/hashtag/teapot?source=feed_text&story_id=805429426232490
https://www.facebook.com/hashtag/tea?source=feed_text&story_id=805429426232490
https://www.facebook.com/hashtag/tea?source=feed_text&story_id=805429426232490
https://www.facebook.com/hashtag/honey?source=feed_text&story_id=805429426232490
https://www.facebook.com/AquaeFlaviaeSapientiaRomana/
https://www.facebook.com/AlcinoSilver/
https://www.facebook.com/lisbonteacompany/
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.facebook.com/hashtag/men?source=feed_text&story_id=805904752851624
https://www.facebook.com/hashtag/bracletsmen?source=feed_text&story_id=805904752851624
https://www.facebook.com/hashtag/belts?source=feed_text&story_id=805904752851624
https://www.facebook.com/hashtag/bagsmen?source=feed_text&story_id=805904752851624
https://www.facebook.com/hashtag/bagsmen?source=feed_text&story_id=805904752851624
https://www.facebook.com/celsuspage/
https://www.facebook.com/OPSSS-Portugal-474605699307123/
http://www.by-pt.com/collections/man
https://www.facebook.com/hashtag/homeware?source=feed_text&story_id=806444146131018
https://www.facebook.com/hashtag/cutlery?source=feed_text&story_id=806444146131018
https://www.facebook.com/hashtag/knive?source=feed_text&story_id=806444146131018
https://www.facebook.com/hashtag/cutleryset?source=feed_text&story_id=806444146131018
https://www.facebook.com/hashtag/cutleryset?source=feed_text&story_id=806444146131018
https://www.facebook.com/hashtag/luxurycutlery?source=feed_text&story_id=806444146131018
https://www.facebook.com/herdmar/
https://www.facebook.com/lab98design/
https://www.facebook.com/IVOCutelarias/
https://www.facebook.com/bypt2015/
http://www.by-pt.com/collections/cutlery
http://us10.campaign-archive2.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=7557c23b6e
http://us10.campaign-archive2.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=7557c23b6e
http://us10.campaign-archive2.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=7557c23b6e
http://us10.campaign-archive2.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=7557c23b6e
http://us10.campaign-archive2.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=7557c23b6e
http://us10.campaign-archive2.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=7557c23b6e
https://www.by-pt.com/collections/woman
https://www.facebook.com/hashtag/woman?source=feed_text&story_id=809230199185746
https://www.facebook.com/hashtag/jewellery?source=feed_text&story_id=809230199185746
https://www.facebook.com/hashtag/goldbracelet?source=feed_text&story_id=809230199185746
https://www.facebook.com/Maria-Anita-Jewellery-406065152891143/
https://www.facebook.com/bypt2015/
http://www.by-pt.com/collections/jewellery
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N.º 

ELEMENTOS 

MULTIMÉDIA 

(VÍDEO, IMAGEM, 

SOM) 

NÚMERO 

TOTAL DE 

GOSTOS & 

ADOROS 

NÚMERO 

TOTAL DE 

VISUALIZAÇÕES 

NÚMERO 

TOTAL DE 

PARTILHAS 
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24 Imagem 5 Gostos - 2 - 
#gifts #redcandles #cazaloreto #vale

ntinesdasy 

a. https://www.by-pt.com/collections/gifts/products/candles-box 
(Página da caixa de velas da Short Stories no website da by-PT) 

b. Silly Name  (Facebook da Silly Name) 
c. By-PT.com (Facebook da by-PT) 

25 Imagem 4 Gostos - 1 - 
#homeware #designandarchitecture 

#AlvaroSiza 

a. Álvaro Siza Vieira (Facebook do Álvaro Siza Vieira) 
b. By-PT.com (Facebook da by-PT) 
c. https://www.by-pt.com/collections/alvaro-siza (Página de 

produtos do Álvaro Siza Vieira no website da by-PT) 

26 Imagem  
5 – Gostos 
1 – Adoro 

- 2 - #giftsvalentinesday #lovescarves 

a. Silly Name (Facebook da Silly Name) 
b. By-PT.com (Facebook da by-PT) 
c. https://www.by-pt.com/collections/gifts/products/lenco-de-

namorados-my-short-story (Página do lenço dos namorados da 
Short Stories no website da by-PT) 

27 Imagem  
7 – Gostos 
1 – Adoro 

- 1 - #beautysets #skincare #cosmetics 

a. DVINE (Facebook da DVINE) 
b. By-PT.com (Facebook da by-PT) 
c. https://www.by-pt.com/collections/beauty/products/bohemian-

chic-set (Página do conjunto Bohemian da DVINE no website da 
by-PT) 

28 Imagem 
10 – Gostos 
3 – Adoro 

- - - - 
a. http://www.forcaportugal.com.pt/2015/02/06/os-15-castelos-

mais-belos-da-europa-o-1o-e-portugu/ (Publicação do website 
Força Portugal!) 

29 Imagem 
1 – Gosto 
1 - Adoro  

- - - - 
a. http://us10.campaign-

archive1.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=79f96d25
6a (newsletter da by-PT) 

30 Imagem 
8 – Gostos 
1 – Adoro  

- - - - 
a. http://m.folha.uol.com.br/ilustrissima/2016/02/1737194-fiz-por-

merecer-mas-tive-sorte-diz-mais-importante-arquiteto-
portugues.shtml (Publicação da Folha de S. Paulo) 

31 Imagem 2 Gostos - - - 
#lifestyleonlineshop #valentinesgifts 

#woman #men #gifts 
a. By-PT.com (Facebook da by-PT) 

32 Vídeo 4 – Gostos - 1 - #womanshoes #swainboots a. By-PT.com (Facebook da by-PT) 

33 Imagem 3 - Gostos - - - - 
a. http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto

&Concelho=Porto&Option=Interior&content_id=5024675 
(Publicação do Jornal de Notícias) 

34 Imagem 
15 – Gostos 
2 – Surpresa 

- - - - 
a. http://economico.sapo.pt/noticias/calcado-portugues-melhor-

que-o-italiano-em-prova-cega_242361.html (Publicação do 
Diário Económico) 

35 Imagem 6 – Gostos - 2 - 
#womenshoes #Portugueseshoes #

onlinestore #Swain  

a. By-PT.com (Facebook da by-PT) 
b. https://www.by-pt.com/blogs/blog/118272071-swain-boots 

(Blog)  

36 Imagem  5 – Gostos - - - - 
- 
 

https://www.facebook.com/hashtag/gifts?source=feed_text&story_id=809270799181686
https://www.facebook.com/hashtag/redcandles?source=feed_text&story_id=809270799181686
https://www.facebook.com/hashtag/cazaloreto?source=feed_text&story_id=809270799181686
https://www.facebook.com/hashtag/valentinesdasy?source=feed_text&story_id=809270799181686
https://www.facebook.com/hashtag/valentinesdasy?source=feed_text&story_id=809270799181686
https://www.by-pt.com/collections/gifts/products/candles-box
https://www.facebook.com/sn.sillyname/
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.facebook.com/AlvaroSizaVieira/
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.by-pt.com/collections/alvaro-siza
https://www.facebook.com/hashtag/giftsvalentinesday?source=feed_text&story_id=811216248987141
https://www.facebook.com/hashtag/lovescarves?source=feed_text&story_id=811216248987141
https://www.facebook.com/sn.sillyname/
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.by-pt.com/collections/gifts/products/lenco-de-namorados-my-short-story
https://www.by-pt.com/collections/gifts/products/lenco-de-namorados-my-short-story
https://www.facebook.com/hashtag/beautysets?source=feed_text&story_id=812592398849526
https://www.facebook.com/hashtag/skincare?source=feed_text&story_id=812592398849526
https://www.facebook.com/hashtag/cosmetics?source=feed_text&story_id=812592398849526
https://www.facebook.com/DVINEDSC/
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.by-pt.com/collections/beauty/products/bohemian-chic-set
https://www.by-pt.com/collections/beauty/products/bohemian-chic-set
http://www.forcaportugal.com.pt/2015/02/06/os-15-castelos-mais-belos-da-europa-o-1o-e-portugu/
http://www.forcaportugal.com.pt/2015/02/06/os-15-castelos-mais-belos-da-europa-o-1o-e-portugu/
http://us10.campaign-archive1.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=79f96d256a
http://us10.campaign-archive1.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=79f96d256a
http://us10.campaign-archive1.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=79f96d256a
http://m.folha.uol.com.br/ilustrissima/2016/02/1737194-fiz-por-merecer-mas-tive-sorte-diz-mais-importante-arquiteto-portugues.shtml
http://m.folha.uol.com.br/ilustrissima/2016/02/1737194-fiz-por-merecer-mas-tive-sorte-diz-mais-importante-arquiteto-portugues.shtml
http://m.folha.uol.com.br/ilustrissima/2016/02/1737194-fiz-por-merecer-mas-tive-sorte-diz-mais-importante-arquiteto-portugues.shtml
https://www.facebook.com/hashtag/lifestyleonlineshop?source=feed_text&story_id=813899522052147
https://www.facebook.com/hashtag/valentinesgifts?source=feed_text&story_id=813899522052147
https://www.facebook.com/hashtag/woman?source=feed_text&story_id=813899522052147
https://www.facebook.com/hashtag/woman?source=feed_text&story_id=813899522052147
https://www.facebook.com/hashtag/men?source=feed_text&story_id=813899522052147
https://www.facebook.com/hashtag/gifts?source=feed_text&story_id=813899522052147
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.facebook.com/hashtag/womanshoes?source=feed_text&story_id=814482365327196
https://www.facebook.com/hashtag/swainboots?source=feed_text&story_id=814482365327196
https://www.facebook.com/bypt2015/
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Porto&Option=Interior&content_id=5024675
http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Porto&Option=Interior&content_id=5024675
http://economico.sapo.pt/noticias/calcado-portugues-melhor-que-o-italiano-em-prova-cega_242361.html
http://economico.sapo.pt/noticias/calcado-portugues-melhor-que-o-italiano-em-prova-cega_242361.html
https://www.facebook.com/hashtag/womenshoes?source=feed_text&story_id=816959905079442
https://www.facebook.com/hashtag/portugueseshoes?source=feed_text&story_id=816959905079442
https://www.facebook.com/hashtag/onlinestore?source=feed_text&story_id=816959905079442
https://www.facebook.com/hashtag/onlinestore?source=feed_text&story_id=816959905079442
https://www.facebook.com/hashtag/swain?source=feed_text&story_id=816959905079442
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.by-pt.com/blogs/blog/118272071-swain-boots
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37 Imagem 5 – Gostos  - - 
a. “Thanks for 

sharing the 
novelties!!” 

#homeware #tableware #porcelain 

a. Monica Santos Homeware (Facebook da Monica Santos 
Homeware) 

b. By-PT.com (Facebook da by-PT) 
c. https://www.by-pt.com/collections/monica-santos-homeware-

design (Página de produtos da Monica Santos Homeware) 

38 Vídeo 3 – Gostos - - - - 
a. http://www.by-pt.com/collections/swain (Página de produtos da 

Swain no website da by-PT) 

39 Imagem 
6 – Gostos 
1 – Adoro  

- - - 
#womenshoes #Portugueseshoes #

Luisonofreshoesandaccessories 
#luxuryshoes 

- 

40 Imagem 2 – Gostos - - - - 

a. https://www.facebook.com/exquisite.blog/photos/a.2393201161
94734.63000.218796008247145/833574020102671/?type=3 
(Publicação Exquisite, Casa da Música)  

b. Casa da Música (Facebook da Casa da Música) 

41 Imagem 
14 – Gostos 
3 – Adoro  

- 3 - 
#homeware #woman #men #station

ary #gifts #books #styleonthego  

a. Álvaro Siza Vieira (Facebook do Álvaro Siza Vieira) 
b. Luis Onofre  (Facebook do Luis Onofre) 
c. Herdmar  (Facebook da Herdmar) 
d. Silly Name (Facebook da Silly Name) 
e. Viarco  (Facebook da Viarco) 
f. WOdesign  (Facebook da WOdesign) 
g. 560 art brand (Facebook da 560 art brand) 
h. Vista Alegre Atlantis  (Facebook da Vista Alegre) 
i. DVINE  (Facebook da DVINE) 
j. https://www.by-pt.com/collections/featured-products (Página de 

produtos em destaque no website da by-PT) 

42 Imagem 1 Gosto - - - -  

43 Imagem 5 Gostos - - a. “;) Obrigada!”  - 
a. https://www.facebook.com/monicasantoshomeware/posts/3800

90628858164 (Facebook Monica Santos Homeware)  

44 Imagem 6 Gostos - - - - 
a. https://www.facebook.com/Compete2020.eufunds/photos/?tab

=album&album_id=931618870286805 (Facebook da Compete 
2020) 

45 Imagem 10 Gostos - 1 - 
#homeware #tableware #cutlerydes

ign #Portuguesecutlery  

a. Herdmar (Facebook da Herdmar) 
b. MiguelSoeiroWorks  (Facebook da Miguel Soeiro Works) 
c. By-PT.com (Facebook da by-PT) 
d. https://www.by-pt.com/collections/cutlery/products/hermar-

malmo-24-piece-cutlery-set (Página do faqueiro da Herdmar no 
website da by-PT) 

46 Vídeo 9 Gostos  - 1  - - - 

47 Imagem 
21 - Gostos 
2 – Adoro 

- 2  - #womenjewelry #designjewelry #po

rtuguesejewellery  

a. MATER (Facebook da MATER) 
b. By-PT.com (Facebook da by-PT) 
 

https://www.facebook.com/hashtag/homeware?source=feed_text&story_id=817813571660742
https://www.facebook.com/hashtag/tableware?source=feed_text&story_id=817813571660742
https://www.facebook.com/hashtag/porcelain?source=feed_text&story_id=817813571660742
https://www.facebook.com/monicasantoshomeware/
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.by-pt.com/collections/monica-santos-homeware-design
https://www.by-pt.com/collections/monica-santos-homeware-design
http://www.by-pt.com/collections/swain
https://www.facebook.com/hashtag/womenshoes?source=feed_text&story_id=819486358160130
https://www.facebook.com/hashtag/portugueseshoes?source=feed_text&story_id=819486358160130
https://www.facebook.com/hashtag/luisonofreshoesandaccessories?source=feed_text&story_id=819486358160130
https://www.facebook.com/hashtag/luisonofreshoesandaccessories?source=feed_text&story_id=819486358160130
https://www.facebook.com/hashtag/luxuryshoes?source=feed_text&story_id=819486358160130
https://www.facebook.com/hashtag/luxuryshoes?source=feed_text&story_id=819486358160130
https://www.facebook.com/exquisite.blog/photos/a.239320116194734.63000.218796008247145/833574020102671/?type=3
https://www.facebook.com/exquisite.blog/photos/a.239320116194734.63000.218796008247145/833574020102671/?type=3
https://www.facebook.com/casadamusica/
https://www.facebook.com/hashtag/homeware?source=feed_text&story_id=819944741447625
https://www.facebook.com/hashtag/woman?source=feed_text&story_id=819944741447625
https://www.facebook.com/hashtag/men?source=feed_text&story_id=819944741447625
https://www.facebook.com/hashtag/stationary?source=feed_text&story_id=819944741447625
https://www.facebook.com/hashtag/stationary?source=feed_text&story_id=819944741447625
https://www.facebook.com/hashtag/gifts?source=feed_text&story_id=819944741447625
https://www.facebook.com/hashtag/books?source=feed_text&story_id=819944741447625
https://www.facebook.com/hashtag/styleonthego?source=feed_text&story_id=819944741447625
https://www.facebook.com/AlvaroSizaVieira/
https://www.facebook.com/luisonofreshoes/
https://www.facebook.com/herdmar/
https://www.facebook.com/sn.sillyname/
https://www.facebook.com/pages/Viarco/193180777420385
https://www.facebook.com/pages/WOdesign/225729611097079
https://www.facebook.com/560artbrand/
https://www.facebook.com/vistaalegre.pt/
https://www.facebook.com/DVINEDSC/
https://www.by-pt.com/collections/featured-products
https://www.facebook.com/monicasantoshomeware/posts/380090628858164
https://www.facebook.com/monicasantoshomeware/posts/380090628858164
https://www.facebook.com/Compete2020.eufunds/photos/?tab=album&album_id=931618870286805
https://www.facebook.com/Compete2020.eufunds/photos/?tab=album&album_id=931618870286805
https://www.facebook.com/hashtag/homeware?source=feed_text&story_id=821992807909485
https://www.facebook.com/hashtag/tableware?source=feed_text&story_id=821992807909485
https://www.facebook.com/hashtag/cutlerydesign?source=feed_text&story_id=821992807909485
https://www.facebook.com/hashtag/cutlerydesign?source=feed_text&story_id=821992807909485
https://www.facebook.com/hashtag/portuguesecutlery?source=feed_text&story_id=821992807909485
https://www.facebook.com/herdmar/
https://www.facebook.com/MiguelSoeiroWorks/
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.by-pt.com/collections/cutlery/products/hermar-malmo-24-piece-cutlery-set
https://www.by-pt.com/collections/cutlery/products/hermar-malmo-24-piece-cutlery-set
https://www.facebook.com/hashtag/womenjewelry?source=feed_text&story_id=823036037805162
https://www.facebook.com/hashtag/designjewelry?source=feed_text&story_id=823036037805162
https://www.facebook.com/hashtag/portuguesejewellery?source=feed_text&story_id=823036037805162
https://www.facebook.com/hashtag/portuguesejewellery?source=feed_text&story_id=823036037805162
https://www.facebook.com/Mater.jewellerytales/
https://www.facebook.com/bypt2015/
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48 Imagem  
2 – Gostos 
1 – Adoro 

- 2 - - - 

49 Imagem 
6 – Gostos 
1 – Adoro 

- - - 
#onlineshop #homeware #women #

men #stationary #beauty 
a. D'Oliveira Fashion Blog (Facebook D’Oliveira Fashion Blog) 

50 Imagem  
4 – Gostos 
 1 – Adoro  

- 1 - - a. By-PT.com (Facebook da by-PT) 

51 Imagem 
5 – Gostos 
1 - Adoro 

- 3 - 
#lamps #Portugueseceramics #portu

guesebrands #designlamps 

a. BYFLY (Facebook da ByFly) 
b. By-PT.com (Facebook da by-PT) 
c. https://www.by-pt.com/collections/lighting/products/lampdool  

52 Imagem 3 – Gostos - - - - - 

53 - - - - - 
#giftsfather #menaccessories #men 

#shoes #boots 

a. CELSUS (Facebook da Celsus) 
b. WO design (Facebook da WO design) 
c. By-PT.com (Facebook da by-PT) 
d. Viarco  (Facebook da Viarco) 
e. My Maria Guimarães  (Facebook da My Maria Guimarães) 

54 Imagem 3 – Gostos - 1  - - 
a. http://us10.campaign-

archive1.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=22293814
65 (Newsletter da by-PT)  

55 Imagem 7 – Gostos - 2 - #bags #hopehandbag #onlineshop 

a. http://www.vogue.xl.pt/moda/compras/detalhe/comprar_portug
ues_uma_utopia.html (Artigo Vogue)  

b. By-PT.com (Facebook da by-PT) 
c. Victória handmade(Facebook da Victoria handmade) 

56 Imagem 7 – Gostos - 2 - - 
a. http://www.polyvore.com/pt/set?id=192143046 (Artigo da 

Polyvore)  

57 Imagem 
3 – Adoro 
1 - Adoro 

- 2 - 
#Portugueseshoes #LuisOnofre #hig

hheels #luxuryshoes 

a. Luis Onofre (Facebook da Luis Onofre) 
b. Polyvore (Facebook da Polyvore) 
c. By-PT.com (Facebook da by-PT) 
d. https://www.by-pt.com/collections/luis-onofre (Página de 

produtos de Luis Onofre no website da by-PT) 

58 Imagem 7 – Gostos - 1 - 
#gifts #stationary #office #laptopstan

d 

a. 560 art brand (Facebook da 560 art brand) 
b. By-PT.com (Facebook da by-PT) 
c. https://www.by-pt.com/collections/gifts/products/ls-laptop-stand 

(Página do suporte para PC da 560 art brand no website da by-
PT) 

59 Imagem 6 – Gostos - - - - 

a. https://www.facebook.com/events/1701433513403282/ (Evento 
no facebook) 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/onlineshop?source=feed_text&story_id=823593064416126
https://www.facebook.com/hashtag/homeware?source=feed_text&story_id=823593064416126
https://www.facebook.com/hashtag/women?source=feed_text&story_id=823593064416126
https://www.facebook.com/hashtag/men?source=feed_text&story_id=823593064416126
https://www.facebook.com/hashtag/men?source=feed_text&story_id=823593064416126
https://www.facebook.com/hashtag/stationary?source=feed_text&story_id=823593064416126
https://www.facebook.com/hashtag/beauty?source=feed_text&story_id=823593064416126
https://www.facebook.com/doliveirafashionblog/
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.facebook.com/hashtag/lamps?source=feed_text&story_id=825294070912692
https://www.facebook.com/hashtag/portugueseceramics?source=feed_text&story_id=825294070912692
https://www.facebook.com/hashtag/portuguesebrands?source=feed_text&story_id=825294070912692
https://www.facebook.com/hashtag/portuguesebrands?source=feed_text&story_id=825294070912692
https://www.facebook.com/hashtag/designlamps?source=feed_text&story_id=825294070912692
https://www.facebook.com/byfly/
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.by-pt.com/collections/lighting/products/lampdool
https://www.facebook.com/celsuspage/
https://www.facebook.com/WOdesignlab/
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.facebook.com/pages/Viarco/193180777420385
https://www.facebook.com/MyMariaGuimaraes/
http://us10.campaign-archive1.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=2229381465
http://us10.campaign-archive1.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=2229381465
http://us10.campaign-archive1.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=2229381465
http://www.vogue.xl.pt/moda/compras/detalhe/comprar_portugues_uma_utopia.html
http://www.vogue.xl.pt/moda/compras/detalhe/comprar_portugues_uma_utopia.html
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.facebook.com/Victoriahandmade/
http://www.polyvore.com/pt/set?id=192143046
https://www.facebook.com/hashtag/portugueseshoes?source=feed_text&story_id=827747864000646
https://www.facebook.com/hashtag/luisonofre?source=feed_text&story_id=827747864000646
https://www.facebook.com/hashtag/highheels?source=feed_text&story_id=827747864000646
https://www.facebook.com/hashtag/highheels?source=feed_text&story_id=827747864000646
https://www.facebook.com/hashtag/luxuryshoes?source=feed_text&story_id=827747864000646
https://www.facebook.com/Loja.Luis.Onofre/
https://www.facebook.com/Polyvore/
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.by-pt.com/collections/luis-onofre
https://www.facebook.com/hashtag/gifts?source=feed_text&story_id=828074443967988
https://www.facebook.com/hashtag/stationary?source=feed_text&story_id=828074443967988
https://www.facebook.com/hashtag/office?source=feed_text&story_id=828074443967988
https://www.facebook.com/hashtag/laptopstand?source=feed_text&story_id=828074443967988
https://www.facebook.com/hashtag/laptopstand?source=feed_text&story_id=828074443967988
https://www.facebook.com/560artbrand/
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.by-pt.com/collections/gifts/products/ls-laptop-stand
https://www.facebook.com/events/1701433513403282/
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60 Imagem 80 – Gostos - 3 - #men #giftsforhim #fathersday 

a. By-PT.com (Facebook da by-PT) 
b. Aquae Flaviae (Facebook da Aquae Flaviae) 
c. Viarco (Facebook da Viarco) 
d. Quinta De Chocapalha (Facebook da Quinta de Chocapalha) 
e. https://www.by-pt.com/collections/fathers-day (Seleção de 

alguns produtos para o dia do Pai no website da by-PT)  

61 Vídeo 3 - Gostos - - - - 
a. https://www.facebook.com/designpt.rtp/videos/1992545104401

60/  (Vídeo da RTP) 

62 Imagem 7 – Gostos - 3 - #spiritdrinks #liquor #LIKORIS #fo

odandwine  

a. Likoris & Aromatikus (Facebook da Likoris & Aromatikus) 
b. https://www.by-pt.com/blogs/blog/127140231-silver-medal-for-

likoris-liquor-with-gold-and-silver (Post no blog da by-PT) 

63 Imagem  1 – Gosto - 1 - - 

a. Maria Anita Jewellery (Facebook da Maria Anita Jewerelly) 
b. by-PT.com (Facebook da by-PT) 
c. http://www.polyvore.com/fresh/set?.embedder=0&.src=share_h

tml&.svc=facebook&id=192836543(Publicação da Polyvore) 

64 - 1 - Gosto - - - - - 

65 
Conjunto de 

imagens 
4 – Gostos - 1 - #men #accessoriesmen #bracelets 

a. OPSSS Portugal (Facebook da OPSSS Portugal) 
b. By-PT.com (Facebook da by-PT) 
c. https://www.by-pt.com/collections/man-

accessories/products/cardinal-prt109?variant=6942152705 
(Página da bracelete da OPSSS no website da by-PT) 

66 Imagem 4 - Gostos - - - - 
a. http://us10.campaign-

archive2.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=5c0c7325
5a  (Newsletter da by-PT) 

67 Imagem 
6 – Gostos 
2 - Adoro 

- - - - 
a. https://www.facebook.com/DVINEDSC/posts/57062369977116

3 (Publicação da Dvine) 

68 Imagem 2 – Gostos - 1 - - 

a. https://www.by-pt.com/collections/luis-onofre (Página de 
produtos de Luis Onofre no website da by-PT) 

b. Luis Onofre (Facebook da Luis Onofre) 
c. By-PT.com (Facebook da by-PT) 

69 Imagem 7 Gostos - - - 
#womanbags #backpack #womanac

cessories  

a. Maria maleta (Facebook da Maria Maleta) 
b. By-PT.com (Facebook da by-PT) 
c. by-PT.com (Website da by-PT) 
d. https://www.by-pt.com/blogs/blog/136706631-jj-heitor-ss-16 

(Post do blog da by-PT) 

70 Imagem 7 Gostos - 3 - 
#womenshoes #Portugueseshoes #

shoesss  

a. https://www.by-pt.com/blogs/blog/136706631-jj-heitor-ss-16 
(Página de produtos da JJ Heitor Shoes  no website da by-PT)  

b.  JJHeitor Shoes (Facebook da JJ Heitor Shoes) 
c.  By-PT.com (Facebook da by-PT) 
 

https://www.facebook.com/hashtag/men?source=feed_text&story_id=828505453924887
https://www.facebook.com/hashtag/giftsforhim?source=feed_text&story_id=828505453924887
https://www.facebook.com/topic/Dia-dos-Pais/104006279635229?source=whr&story_id=828505453924887
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.facebook.com/AquaeFlaviaeSapientiaRomana/
https://www.facebook.com/pages/Viarco/193180777420385
https://www.facebook.com/pages/Quinta-De-Chocapalha/561474677292322
https://www.by-pt.com/collections/fathers-day
https://www.facebook.com/designpt.rtp/videos/199254510440160/
https://www.facebook.com/designpt.rtp/videos/199254510440160/
https://www.facebook.com/hashtag/spiritdrinks?source=feed_text&story_id=829795223795910
https://www.facebook.com/hashtag/liquor?source=feed_text&story_id=829795223795910
https://www.facebook.com/hashtag/likoris?source=feed_text&story_id=829795223795910
https://www.facebook.com/hashtag/foodandwine?source=feed_text&story_id=829795223795910
https://www.facebook.com/hashtag/foodandwine?source=feed_text&story_id=829795223795910
https://www.facebook.com/LikorisAromatikus/
https://www.by-pt.com/blogs/blog/127140231-silver-medal-for-likoris-liquor-with-gold-and-silver
https://www.by-pt.com/blogs/blog/127140231-silver-medal-for-likoris-liquor-with-gold-and-silver
https://www.facebook.com/Maria-Anita-Jewellery-406065152891143/
http://by-pt.com/
http://www.polyvore.com/fresh/set?.embedder=0&.src=share_html&.svc=facebook&id=192836543
http://www.polyvore.com/fresh/set?.embedder=0&.src=share_html&.svc=facebook&id=192836543
https://www.facebook.com/hashtag/men?source=feed_text&story_id=831838296924936
https://www.facebook.com/hashtag/accessoriesmen?source=feed_text&story_id=831838296924936
https://www.facebook.com/hashtag/bracelets?source=feed_text&story_id=831838296924936
https://www.facebook.com/OPSSS-Portugal-474605699307123/
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.by-pt.com/collections/man-accessories/products/cardinal-prt109?variant=6942152705
https://www.by-pt.com/collections/man-accessories/products/cardinal-prt109?variant=6942152705
http://us10.campaign-archive2.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=5c0c73255a
http://us10.campaign-archive2.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=5c0c73255a
http://us10.campaign-archive2.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=5c0c73255a
https://www.facebook.com/DVINEDSC/posts/570623699771163
https://www.facebook.com/DVINEDSC/posts/570623699771163
https://www.by-pt.com/collections/luis-onofre
https://www.facebook.com/luisonofreshoes/
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.facebook.com/hashtag/womanbags?source=feed_text&story_id=833193130122786
https://www.facebook.com/hashtag/backpack?source=feed_text&story_id=833193130122786
https://www.facebook.com/hashtag/womanaccessories?source=feed_text&story_id=833193130122786
https://www.facebook.com/hashtag/womanaccessories?source=feed_text&story_id=833193130122786
https://www.facebook.com/malasmariamaleta/
https://www.facebook.com/bypt2015/
http://by-pt.com/
https://www.by-pt.com/blogs/blog/136706631-jj-heitor-ss-16
https://www.facebook.com/hashtag/womenshoes?source=feed_text&story_id=833369796771786
https://www.facebook.com/hashtag/portugueseshoes?source=feed_text&story_id=833369796771786
https://www.facebook.com/hashtag/shoesss16?source=feed_text&story_id=833369796771786
https://www.facebook.com/hashtag/shoesss16?source=feed_text&story_id=833369796771786
https://www.by-pt.com/blogs/blog/136706631-jj-heitor-ss-16
https://www.facebook.com/jjheitorshoes/
https://www.facebook.com/bypt2015/
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71 Imagem  2 Gostos - - - - 

a. by-PT.com (website da by-PT) 
b. ELEMENTS CONTEMPORARY JEWELLERY (Facebook da 

Elements Contemporary Jewellery) 
c. By-PT.com (Facebook da by-PT) 

72 Imagem  4 Gostos - 1 - #cutlery #knives 
a. by-PT.com (Website da by-PT) 
b. IVO Cutelarias Portugal (Facebook da IVO Cutelarias Portugal) 
c. By-PT.com (Facebook da by-PT) 

73 
Conjunto de 

imagens 
5 Gostos  - 1  - 

#women #womanshoes #Portugues
eshoes   

a. Green Boots (Facebook da Green Boots) 
b. By-PT.com (Facebook da by-PT) 

74 Imagem  4 Gostos - 1  - - 
a. https://www.by-pt.com/blogs/blog/137823239-ines-caleiro-a-

arquiteta-de-sapatos (Post do blog da by-PT) 

75 Imagem - - - - - 
a. http://us10.campaign-

archive2.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=8187d2ae
9c (Newsletter da by-PT) 

76 Imagem 9 Gostos  - 1 - - - 

77 Imagem 2 Gostos - 1 - - - 

78 Imagem 1 Gosto - - - 
#women #shoes #luisonofre #Portug

ueseShoes  

a. By-PT.com (Facebook da by-PT) 
b. https://www.by-pt.com/collections/shoes-1/products/capri-by-

luis-onofre?variant=16290577351 (Página do Capri de Luis 
Onofre no website da by-PT) 

79 Imagem 7 Gostos - - - 
#beauty #showertime #soapachbrito 

#showercap #shopundoonline 

a. By-PT.com (Facebook da by-PT) 
b. https://www.by-pt.com/collections/beauty-

sets/products/andorinha-kit-shower-time (Página do Touca de 
Banho da Undo Design no website da by-PT) 

80 
Conjunto de 

imagens 
2 Gostos - 1 - #estacionário #livrosdehonra   

a. By-PT.com (Facebook da by-PT) 
b. https://www.by-pt.com/collections/gestbooks (Página dos livros 

de honra da Fine and Candy no website da by-PT) 

81 Imagem 2 Gostos - - - 
#women #beachwear #swimsuit #V

OKE #FilipeFaísca 

a. By-PT.com (Facebook da by-PT) 
b. https://www.by-pt.com/collections/beachwear/products/monroe-

voke-filipe-faisca?variant=1165233505 (Página do fato de 
banho de Luís Faísca no website da by-PT) 

82 Imagem 1 Gosto - - - - 
a. https://giragirassol.wordpress.com/2016/03/11/por-detras-dos-

lapis-a-viarco/ (Artigo Gira Girassol) 

83 - - - - - - 

a. https://www.by-
pt.com/collections/lighting/products/agaphanto?variant=168408
59719 (Página do Agaphanto da HR Design Studio no website 
da by-PT) 

 
 

http://by-pt.com/
https://www.facebook.com/ELEMENTS-CONTEMPORARY-JEWELLERY-149769264181/
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.facebook.com/hashtag/cutlery?source=feed_text&story_id=833691896739576
https://www.facebook.com/hashtag/knives?source=feed_text&story_id=833691896739576
http://by-pt.com/
https://www.facebook.com/IVOCutelarias/
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.facebook.com/hashtag/women?source=feed_text&story_id=834536449988454
https://www.facebook.com/hashtag/womanshoes?source=feed_text&story_id=834536449988454
https://www.facebook.com/hashtag/portugueseshoes?source=feed_text&story_id=834536449988454
https://www.facebook.com/hashtag/portugueseshoes?source=feed_text&story_id=834536449988454
https://www.facebook.com/itsgreenboots/
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.by-pt.com/blogs/blog/137823239-ines-caleiro-a-arquiteta-de-sapatos
https://www.by-pt.com/blogs/blog/137823239-ines-caleiro-a-arquiteta-de-sapatos
http://us10.campaign-archive2.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=8187d2ae9c
http://us10.campaign-archive2.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=8187d2ae9c
http://us10.campaign-archive2.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=8187d2ae9c
https://www.facebook.com/hashtag/women?source=feed_text&story_id=836498826458883
https://www.facebook.com/hashtag/shoes?source=feed_text&story_id=836498826458883
https://www.facebook.com/hashtag/luisonofre?source=feed_text&story_id=836498826458883
https://www.facebook.com/hashtag/portugueseshoes?source=feed_text&story_id=836498826458883
https://www.facebook.com/hashtag/portugueseshoes?source=feed_text&story_id=836498826458883
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.by-pt.com/collections/shoes-1/products/capri-by-luis-onofre?variant=16290577351
https://www.by-pt.com/collections/shoes-1/products/capri-by-luis-onofre?variant=16290577351
https://www.facebook.com/hashtag/beauty?source=feed_text&story_id=836598513115581
https://www.facebook.com/hashtag/showertime?source=feed_text&story_id=836598513115581
https://www.facebook.com/hashtag/soapachbrito?source=feed_text&story_id=836598513115581
https://www.facebook.com/hashtag/showercap?source=feed_text&story_id=836598513115581
https://www.facebook.com/hashtag/showercap?source=feed_text&story_id=836598513115581
https://www.facebook.com/hashtag/shopundoonline?source=feed_text&story_id=836598513115581
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.by-pt.com/collections/beauty-sets/products/andorinha-kit-shower-time
https://www.by-pt.com/collections/beauty-sets/products/andorinha-kit-shower-time
https://www.facebook.com/hashtag/estacion%C3%A1rio?source=feed_text&story_id=836504603124972
https://www.facebook.com/hashtag/livrosdehonra?source=feed_text&story_id=836504603124972
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.by-pt.com/collections/gestbooks
https://www.facebook.com/hashtag/women?source=feed_text&story_id=837843369657762
https://www.facebook.com/hashtag/beachwear?source=feed_text&story_id=837843369657762
https://www.facebook.com/hashtag/swimsuit?source=feed_text&story_id=837843369657762
https://www.facebook.com/hashtag/voke?source=feed_text&story_id=837843369657762
https://www.facebook.com/hashtag/voke?source=feed_text&story_id=837843369657762
https://www.facebook.com/hashtag/filipefa%C3%ADsca?source=feed_text&story_id=837843369657762
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.by-pt.com/collections/beachwear/products/monroe-voke-filipe-faisca?variant=1165233505
https://www.by-pt.com/collections/beachwear/products/monroe-voke-filipe-faisca?variant=1165233505
https://giragirassol.wordpress.com/2016/03/11/por-detras-dos-lapis-a-viarco/
https://giragirassol.wordpress.com/2016/03/11/por-detras-dos-lapis-a-viarco/
https://www.by-pt.com/collections/lighting/products/agaphanto?variant=16840859719
https://www.by-pt.com/collections/lighting/products/agaphanto?variant=16840859719
https://www.by-pt.com/collections/lighting/products/agaphanto?variant=16840859719
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84 Imagem 5 Gostos - - - #tableware #costanova #Lisbon 

a. Costa Nova Tableware (Facebook da Costa Nova Tableware) 
b. By-PT.com (Facebook da by-PT) 
c. https://www.by-pt.com/collections/tableware/products/lisboa-

charger-plate-2-un (Página não encontrada) 

85 Vídeo 5 Gostos - - - #homeware #decorativepieces #cer

amicdecorative 

a. By-PT.com (Facebook da by-PT) 
b. BYFLY(Facebook da Byfly) 
c. https://www.youtube.com/watch?v=Jkryiv36768&feature=share 

(Vídeo no youtube da Byfly) 

86 Imagem 3 Gostos - - - - 
a. https://www.by-pt.com/blogs/blog/142801799-porto-sucede-a-

copenhaga-como-melhor-destino-europeu (Post do blog da by-
PT) 

87 Imagem 3 Gostos - 1 - - - 

88 Imagem  
2 – Gostos  
1 – Adoro 

- 1  - #foodandwine #honey #gourmet 
a. Aquae Flaviae (Facebook da Aquae Flaviae) 
b. By-PT.com (Facebook da by-PT) 

89 Imagem 5 Gostos - 1 - #home #tableware 

a. Costa Nova Tableware (Facebook da Costa Nova) 
b. By-PT.com (Facebook da by-PT) 
c. https://www.by-pt.com/collections/tableware/products/dinner-

plate?variant=1092959397 (Página do Prato de jantar da Costa 
Nova no website da by-PT) 

90 Imagem 4 Gostos - 1 - #boots #walk #womenbackpack  

a. Mariamaleta (Facebook da Maria Maleta) 
b. Green Boots (Facebook da Green Boots) 
c. by-pt.com (website da by-PT) 
d. https://www.by-pt.com/collections/green-boots (Página dos 

produtos da Green Boots no website da by-PT)  

91 Imagem 1 Gostos - - - - 
a. http://sicnoticias.sapo.pt/cultura/2016-04-03-Leonor-Teles-

premiada-no-Festival-Internacional-de-Cinema-de-Hong-Kong 
(Publicação da SicNotícias)  

92 Imagem 2 Gostos - 1 - - 

a. by-pt.com.(website da by-PT) 
b. http://us10.campaign-

archive2.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=57d9c2d8
d0 (Newsletter da by-PT) 

93 Imagem 4 Gostos - - - - - 

94 Imagem - - - - - 
a. https://www.by-pt.com/collections/bath-body/products/mom-

me-shower-cap (Página da touca de banho “Mom and me” da 
Undo Design no website da by-PT) 

95 Imagem 10 Gostos - 2 - - a. by-PT.com (website da by-PT) 

96 Imagem 5 Gostos - - - #jewellery #Earrings #goldearrings   
a. MATER (Facebook da MATER) 
b.  By-PT.com (Facebook da by-PT) 

97 Imagem 1 Gosto - 1 - - 
a.  by-PT.com (website da by-PT) 
 

https://www.facebook.com/hashtag/tableware?source=feed_text&story_id=841529355955830
https://www.facebook.com/hashtag/costanova?source=feed_text&story_id=841529355955830
https://www.facebook.com/hashtag/lisbon?source=feed_text&story_id=841529355955830
https://www.facebook.com/Costa-Nova-Tableware-290399487773308/
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.by-pt.com/collections/tableware/products/lisboa-charger-plate-2-un
https://www.by-pt.com/collections/tableware/products/lisboa-charger-plate-2-un
https://www.facebook.com/hashtag/homeware?source=feed_text&story_id=842144862560946
https://www.facebook.com/hashtag/decorativepieces?source=feed_text&story_id=842144862560946
https://www.facebook.com/hashtag/ceramicdecorative?source=feed_text&story_id=842144862560946
https://www.facebook.com/hashtag/ceramicdecorative?source=feed_text&story_id=842144862560946
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.facebook.com/byfly/
https://www.youtube.com/watch?v=Jkryiv36768&feature=share
https://www.by-pt.com/blogs/blog/142801799-porto-sucede-a-copenhaga-como-melhor-destino-europeu
https://www.by-pt.com/blogs/blog/142801799-porto-sucede-a-copenhaga-como-melhor-destino-europeu
https://www.facebook.com/hashtag/foodandwine?source=feed_text&story_id=843978502377582
https://www.facebook.com/hashtag/honey?source=feed_text&story_id=843978502377582
https://www.facebook.com/hashtag/gourmet?source=feed_text&story_id=843978502377582
https://www.facebook.com/AquaeFlaviaeSapientiaRomana/
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.facebook.com/hashtag/home?source=feed_text&story_id=844113329030766
https://www.facebook.com/hashtag/tableware?source=feed_text&story_id=844113329030766
https://www.facebook.com/Costa-Nova-Tableware-290399487773308/
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.by-pt.com/collections/tableware/products/dinner-plate?variant=1092959397
https://www.by-pt.com/collections/tableware/products/dinner-plate?variant=1092959397
https://www.facebook.com/hashtag/boots?source=feed_text&story_id=844964225612343
https://www.facebook.com/hashtag/walk?source=feed_text&story_id=844964225612343
https://www.facebook.com/hashtag/womenbackpack?source=feed_text&story_id=844964225612343
https://www.facebook.com/malasmariamaleta/
https://www.facebook.com/itsgreenboots/
http://by-pt.com/
https://www.by-pt.com/collections/green-boots
http://sicnoticias.sapo.pt/cultura/2016-04-03-Leonor-Teles-premiada-no-Festival-Internacional-de-Cinema-de-Hong-Kong
http://sicnoticias.sapo.pt/cultura/2016-04-03-Leonor-Teles-premiada-no-Festival-Internacional-de-Cinema-de-Hong-Kong
http://by-pt.com/
http://us10.campaign-archive2.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=57d9c2d8d0
http://us10.campaign-archive2.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=57d9c2d8d0
http://us10.campaign-archive2.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=57d9c2d8d0
https://www.by-pt.com/collections/bath-body/products/mom-me-shower-cap
https://www.by-pt.com/collections/bath-body/products/mom-me-shower-cap
http://by-pt.com/
https://www.facebook.com/hashtag/jewellery?source=feed_text&story_id=849408381834594
https://www.facebook.com/hashtag/earrings?source=feed_text&story_id=849408381834594
https://www.facebook.com/hashtag/goldearrings?source=feed_text&story_id=849408381834594
https://www.facebook.com/Mater.jewellerytales/
https://www.facebook.com/bypt2015/
http://by-pt.com/
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98 Imagem 3 Gostos - - - - 
a. http://www.dn.pt/artes/interior/fotografo-portugues-vence-

premio-architizer-de-arquitetura-5123898.html (Artigo do Diário 
de Notícias) 

99 Imagem 4 Gostos - - - - 
a. http://fugas.publico.pt/Noticias/360160_um-vhils-a-ceu-aberto-

no-porto (Artigo do Público) 

100 Imagem 
5 – Gostos  
1 - Adoro 

- 2 - 
  
 

#LuisOnofreShoes #luxuryshoes   

a. by-PT.com (website da by-PT) 
b. By-PT.com (Facebook da by-PT) 
c. https://www.by-pt.com/collections/luis-onofre (Página dos 

produtos de Luis Onofre no website da by-PT) 

101 Imagem 
3 – Gostos 
1 - Adoro 

- 1 - 
#shoes #mothersday #Portuguesesh

oes  

a. by-PT.com (website da by-PT) 
b. https://www.by-pt.com/collections/shoes-1/products/london-by-

evening-sand-1?variant=18184294343 (Página dos sapatos 
London By Evening Cor Areiano da Green Boots no website da 
by-PT) 

102 Imagem  
1 – Gosto 
1 – Adoro  

  - - #jewellery #rings #gold #diamonds  

a. by-PT.com (website da by-PT) 
b. Maria Anita Jewellery (Facebook da Maria Anita Jewerelly) 
c. https://www.by-pt.com/collections/jewellery/products/poetry-

and-love-single-ring (Página do Anel Poetry And Love no 
website da by-PT) 

103 Imagem  2 – Gostos -  - - - 

a. DVINE (Facebook da DVINE) 
b. https://www.by-pt.com/collections/skincare/products/dvine-

floral-water-facial-tonic (Página do Tónico Floral Com Água 
Floral De Uva no website da by-PT) 

104 Imagem  
7 – Gostos 

1 – Surpresa 
- 11 - - 

a. http://www.porto.pt/http://www.porto.pt/noticias/porto-e-a-
primeira-cidade-portuguesa-com-certificacao-de-qualidade-de-
vida-e-servicos (Artigo do website Porto.pt)  

105 Imagem  5 Gostos - - - 
#luxurycutlery #vintagecutlery 
#Herdmar #Vintagecutleryset 

a. by-PT.com (website da by-PT) 
b. https://www.by-pt.com/collections/cutlery/products/hermar-

vintage-cutlery-set-24-piece?variant=1103863085 (Página do 
Faqueiro Vintage no website da by-PT) 

106 Imagens 4 Gostos  - - - - 

a. Luísa Rodrigues (Facebook oficial da Fotógrafa Freelancer 
Luísa Rodrigues) 

b. http://blog.prettyexquisite.com/by-the-sea/ (Blog 
Prettyexquisite) 

c. https://www.facebook.com/prettyexquisitecom/posts/10517355
31551455 (Post da Pretty exquisite Image Consulting) 

107 Imagem 7 Gostos  - - -  -  
a. by-PT.com (website da by-PT) 
b. http://blog.prettyexquisite.com/by-the-sea/ (Blog 

Prettyexquisite) 

http://www.dn.pt/artes/interior/fotografo-portugues-vence-premio-architizer-de-arquitetura-5123898.html
http://www.dn.pt/artes/interior/fotografo-portugues-vence-premio-architizer-de-arquitetura-5123898.html
http://fugas.publico.pt/Noticias/360160_um-vhils-a-ceu-aberto-no-porto
http://fugas.publico.pt/Noticias/360160_um-vhils-a-ceu-aberto-no-porto
https://www.facebook.com/hashtag/luisonofreshoes?source=feed_text&story_id=852449094863856
https://www.facebook.com/hashtag/luxuryshoes?source=feed_text&story_id=852449094863856
http://by-pt.com/
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.by-pt.com/collections/luis-onofre
https://www.facebook.com/hashtag/shoes?source=feed_text&story_id=854846581290774
https://www.facebook.com/hashtag/mothersday?source=feed_text&story_id=854846581290774
https://www.facebook.com/hashtag/portugueseshoes?source=feed_text&story_id=854846581290774
https://www.facebook.com/hashtag/portugueseshoes?source=feed_text&story_id=854846581290774
http://by-pt.com/
https://www.by-pt.com/collections/shoes-1/products/london-by-evening-sand-1?variant=18184294343
https://www.by-pt.com/collections/shoes-1/products/london-by-evening-sand-1?variant=18184294343
http://by-pt.com/
https://www.facebook.com/Maria-Anita-Jewellery-406065152891143/
https://www.by-pt.com/collections/jewellery/products/poetry-and-love-single-ring
https://www.by-pt.com/collections/jewellery/products/poetry-and-love-single-ring
https://www.facebook.com/DVINEDSC/
https://www.by-pt.com/collections/skincare/products/dvine-floral-water-facial-tonic
https://www.by-pt.com/collections/skincare/products/dvine-floral-water-facial-tonic
http://www.porto.pt/http:/www.porto.pt/noticias/porto-e-a-primeira-cidade-portuguesa-com-certificacao-de-qualidade-de-vida-e-servicos
http://www.porto.pt/http:/www.porto.pt/noticias/porto-e-a-primeira-cidade-portuguesa-com-certificacao-de-qualidade-de-vida-e-servicos
http://www.porto.pt/http:/www.porto.pt/noticias/porto-e-a-primeira-cidade-portuguesa-com-certificacao-de-qualidade-de-vida-e-servicos
http://by-pt.com/
https://www.by-pt.com/collections/cutlery/products/hermar-vintage-cutlery-set-24-piece?variant=1103863085
https://www.by-pt.com/collections/cutlery/products/hermar-vintage-cutlery-set-24-piece?variant=1103863085
http://blog.prettyexquisite.com/by-the-sea/
https://www.facebook.com/prettyexquisitecom/posts/1051735531551455
https://www.facebook.com/prettyexquisitecom/posts/1051735531551455
http://by-pt.com/
http://blog.prettyexquisite.com/by-the-sea/
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Elaboração própria 

N.º 

ELEMENTOS 

MULTIMÉDIA 

(VÍDEO, IMAGEM, 

SOM) 

NÚMERO 

TOTAL DE 

GOSTOS & 

ADOROS 

NÚMERO 

TOTAL DE 

VISUALIZAÇÕES 

NÚMERO 

TOTAL DE 

PARTILHAS 

COMENTÁRIOS HASHTAGS HIPERLIGAÇÕES 

108 Imagem  
39 – Gostos 
2 – Adoro 

- - - - 
a. http://us10.campaign-

archive2.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=972aa78c
bf (Newsletter da by-PT) 

109 Imagem  1 Gosto - - - - 

a. https://www.facebook.com/imagensdemarca/posts/108205914
5187477 (Facebook da Imagens de Marca) 

b. http://imagensdemarca.sapo.pt/atualidade/sogrape-eleita-a-
melhor-produtora-de-vinhos-do-mundo/ (Post da Imagens de 
marca no seu website) 

110 Imagem 8 - Gostos - - 

a. Sara Coutinho -

“Obrigada! ” 
b. MATER jewellery 

tales – “Top top! 

” 

c. Pretty exquisite 
Image Consulting 

-  “” 

- 

a. by-PT.com (website da by-PT) 
b. http://blog.prettyexquisite.com/feliz-dia-da-mae-pt/ (Blog Pretty 

exquisite)  
c. https://www.facebook.com/prettyexquisitecom/posts/10526702

74791314 (Post no Facebook da Pretty Exquisite) 

111 Imagem 6 - Gostos - 1 - - 
a. http://www.noticiasaominuto.com/pais/576376/esta-

salamandra-e-portuguesa-e-foi-premiada-a-nivel-mundial 
(Artigo do Notícias ao Minuto)  

112 Imagem 19 - Gostos - - 
a. Sara Rodrigues - 
“Marino Rondinelli” 

 
a. http://www.tsf.pt/404.html?aspxerrorpath=/sociedade/interior/os

-vertiginosos-passadicos-do-paiva-vistos-por-nelson-garrido-
5144166.html (Artigo TSF)  

113 Imagem 
1 – Gosto 
1 – Adoro  

- - - - 

a. by-PT.com (website da by-PT) 
b. By-PT.com (Facebook da by-PT) 
c. https://www.by-pt.com/blogs/blog/159234503-alba-ocaso-

collection (Post no blog da by-PT sobre a coleção da Maria 
Maletas) 

114 Imagem 3 – Gostos - - - -  
a. http://www.nytimes.com/2016/02/10/t-magazine/travel/porto-

portugal-hotels-galleries-restaurants.html?_r=1 (Artigo do New 
York Times) 

115 Imagem 8 – Gostos - 1  - - 
a. http://viagens.sapo.pt/planear/dicas/artigos/dez-dicas-para-

fazer-os-passadicos-do-
paiva#_swa_cname=sapoviagens_share (Artigo do Sapo)  

116 Imagem 1 – Gosto - - - - 
a. https://www.facebook.com/ANTIFLOP.PT/photos/a.258051264

381918.1073741829.238256199694758/509400152580360/?ty
pe=3 (Post da Antiflop no seu facebook) 

http://us10.campaign-archive2.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=972aa78cbf
http://us10.campaign-archive2.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=972aa78cbf
http://us10.campaign-archive2.com/?u=1e763a18e49386e34561f841c&id=972aa78cbf
https://www.facebook.com/imagensdemarca/posts/1082059145187477
https://www.facebook.com/imagensdemarca/posts/1082059145187477
http://imagensdemarca.sapo.pt/atualidade/sogrape-eleita-a-melhor-produtora-de-vinhos-do-mundo/
http://imagensdemarca.sapo.pt/atualidade/sogrape-eleita-a-melhor-produtora-de-vinhos-do-mundo/
http://by-pt.com/
http://blog.prettyexquisite.com/feliz-dia-da-mae-pt/
https://www.facebook.com/prettyexquisitecom/posts/1052670274791314
https://www.facebook.com/prettyexquisitecom/posts/1052670274791314
http://www.noticiasaominuto.com/pais/576376/esta-salamandra-e-portuguesa-e-foi-premiada-a-nivel-mundial
http://www.noticiasaominuto.com/pais/576376/esta-salamandra-e-portuguesa-e-foi-premiada-a-nivel-mundial
http://www.tsf.pt/404.html?aspxerrorpath=/sociedade/interior/os-vertiginosos-passadicos-do-paiva-vistos-por-nelson-garrido-5144166.html
http://www.tsf.pt/404.html?aspxerrorpath=/sociedade/interior/os-vertiginosos-passadicos-do-paiva-vistos-por-nelson-garrido-5144166.html
http://www.tsf.pt/404.html?aspxerrorpath=/sociedade/interior/os-vertiginosos-passadicos-do-paiva-vistos-por-nelson-garrido-5144166.html
http://by-pt.com/
https://www.facebook.com/bypt2015/
https://www.by-pt.com/blogs/blog/159234503-alba-ocaso-collection
https://www.by-pt.com/blogs/blog/159234503-alba-ocaso-collection
http://www.nytimes.com/2016/02/10/t-magazine/travel/porto-portugal-hotels-galleries-restaurants.html?_r=1
http://www.nytimes.com/2016/02/10/t-magazine/travel/porto-portugal-hotels-galleries-restaurants.html?_r=1
http://viagens.sapo.pt/planear/dicas/artigos/dez-dicas-para-fazer-os-passadicos-do-paiva#_swa_cname=sapoviagens_share
http://viagens.sapo.pt/planear/dicas/artigos/dez-dicas-para-fazer-os-passadicos-do-paiva#_swa_cname=sapoviagens_share
http://viagens.sapo.pt/planear/dicas/artigos/dez-dicas-para-fazer-os-passadicos-do-paiva#_swa_cname=sapoviagens_share
https://www.facebook.com/ANTIFLOP.PT/photos/a.258051264381918.1073741829.238256199694758/509400152580360/?type=3
https://www.facebook.com/ANTIFLOP.PT/photos/a.258051264381918.1073741829.238256199694758/509400152580360/?type=3
https://www.facebook.com/ANTIFLOP.PT/photos/a.258051264381918.1073741829.238256199694758/509400152580360/?type=3
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Apêndice 30 - ANÁLISE DO INSTAGRAM DA PLATAFORMA BY-PT 

Tabela 9 - Informações gerais do Instagram da by-PT 

 

 

Elaboração própria  

 

INSTAGRAM OFICIAL DA PLATAFORMA ONLINE BY-PT (CONSULTA A 21 DE ABRIL DE 2016) 

FOTO DE APRESENTAÇÃO DESCRIÇÃO 
NÚMERO TOTAL DE 

PUBLICAÇÕES 
NÚMERO TOTAL DE SEGUIDORES 

Total de publicações no período de 
análise (Outubro 2015 – Abril 2016) 

NÚMERO TOTAL DE UTILIZADORES 

SEGUIDOS 

 

by-PT www.by-pt.com  96  262 38 223 

http://www.by-pt.com/
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Tabela 10 - Análise das publicações da by-PT no Instagram 

INSTAGRAM OFICIAL DA PLATAFORMA ONLINE BY-PT 

N.º DATA DESCRIÇÃO IDIOMA 
REFERÊNCIA A MARCAS 

E PRODUTOS 

ELEMENTOS 

MULTIMÉDIA 

(VÍDEO, IMAGEM, 

SOM) 

NÚMERO 

TOTAL DE 

GOSTOS 

COMENTÁRIOS HASHTAGS HIPERLIGAÇÕES 

1 3-10-2015 
Have a nice 

weekend  

a. JJ Heitor Shoes; 
b. Maria Anita 

Jewerelly.  
Imagem  6 Gostos Não. 

#portugueseshoes 
#jewellery 

#onlineshopping 
#fashion #byPT 

#lifestyle 

a. @jjheitorshoes - conta de 
instagram da JJ Heitor 
Shoes; 

b. @mariaanitajewellery - 
conta de instagram da Maria 
Anita Jewerelly. 

2 4-10-2015 
Sunday is Time 

to Family!  Não. Imagem 6 Gostos Não. 

#coliseudoporto 
#xanatoctoc 

#lifestyle 
#familytime #family 

#byPT 

Não. 

3 7-10-2015 Não.  a. Vista Alegre; Imagem 11 Gostos Não. 

#fado 
#onlineshopping 

#Portugal 
#vistaalegre 

#lifestyle #byPT 

Não. 

4 8-10-2015 
Exquisite 
Jewerelly  

a. Maria Anita 
Jewellerry;  

Imagem 6 Gostos Não. 
#lifestyle #jewelry 
#onlineshopping 

#Portugal #fashion  

a. @mariaanitajewellery - 
conta de instagram da Maria 
Anita Jewerelly; 

b. @by.pt - conta de instagram 
da by-PT.  

5 8-10-2015 Your Purchaise  

a. DVINE;  
b. Paulino 

Spectacles; 
c. Vasques de 

Carvalho. 

Imagem 8 Gostos Não. 
#onlineshopping 

#lifestyle #exquisite 
#fashion  

a. @dvine_dsc - conta de 
instagram da DVINE; 

b. @paulinospectacles - conta 
de instagram da Paulino 
Spectacles; 

c. @vasquesdecarvalho - 
conta de instagram da 
Vasques de Carvalho; 

d. @by.pt - conta de instagram 
da by-PT. 

6 12-10-2015 Não. - 
a. Aquae Flavie; 
b. Ramirez.  

Imagem 10 Gostos Não. 

#lifestyle #food 
#christianlacroix 

#ramirez 
#wineandsoul 
#aquaeflaviae 

a. @by.pt - conta de instagram 
da by-PT. 
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N.º DATA DESCRIÇÃO IDIOMA 
REFERÊNCIA A MARCAS 

E PRODUTOS 

ELEMENTOS 

MULTIMÉDIA 

(VÍDEO, IMAGEM, 

SOM) 

NÚMERO 

TOTAL DE 

GOSTOS 

COMENTÁRIOS HASHTAGS HIPERLIGAÇÕES 

7 13-10-2015 Não. - 

a. Alvaro Siza; 
b. Antiflop; 
c. Sandra Nobre; 
 

Imagem 8 Gostos 

a. Sillynamesandra – 

“Lindooo!! ❤”; 

b. Antiflop – “👍🙌 “. 

#lifestyle 
#onlineshop 

#luxurygoods #gift 
#notebook 
#alvarosiza  

a. @antiflop - conta de 
instagram da Antiflop; 

b. @sillynamesandra - conta 
de instagram da Sandra 
Nobre; 

c.  @by.pt - conta de instagram 
da by-PT. 

8 14-10-2015 
Fine cutlery at 

by-pt.com   Não. Imagem 6 Gostos Não. 

#cutlery 
#homeware 
#onlineshop 

#lifestyle 

a. By-pt.com – website da by-
PT.  

9 16-10-2015 Let’s go…  a. Celsus.  Imagem 5 Gostos Não. 

#lifestyle 
#styleonthego 

#helmet #celsus 
#onlineshop 

#nature  

a. @by.pt - conta de instagram 
da by-PT. 

10 20-10-2015 

Six month after… 
We have the 

absolut nation 
pride! 

 Não. Imagem 3 Gostos Não. 
#sixmonths 

#nationalpride 
#onlineshop #bypt 

Não. 

11 21-10-2015 
Ganhe bilhetes 

para ir ao 
Portugal Fashion 

 
Não. Imagem 2 Gostos Não. 

#giveaway 
#passatempo #bypt 

#onlineshop 

a. http://www.by-
pt.com/blogs/blog/49710721-
passatempo-portugal-
fashion-ss2016-by-pt-jjheitor 
- PASSATEMPO Portugal 
Fashion SS2016 By-PT | 
JJHeitor no website da by-
PT.  

12 26-10-2015 Working for You!   Não. Imagem  5 Gostos Não. 
#giveaway 

#passatempo #bypt 
#onlineshop 

Não. 

13 12-11-2015 
Your online store 

24/7  Não. Imagem 6 Gostos Não. 

#lifestyle 
#onlineshop 
#homeware 

#women #men 
#beauty 

#foodandwine 
#styleonthego 

Não. 

http://www.by-pt.com/blogs/blog/49710721-passatempo-portugal-fashion-ss2016-by-pt-jjheitor
http://www.by-pt.com/blogs/blog/49710721-passatempo-portugal-fashion-ss2016-by-pt-jjheitor
http://www.by-pt.com/blogs/blog/49710721-passatempo-portugal-fashion-ss2016-by-pt-jjheitor
http://www.by-pt.com/blogs/blog/49710721-passatempo-portugal-fashion-ss2016-by-pt-jjheitor
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N.º DATA DESCRIÇÃO IDIOMA 
REFERÊNCIA A MARCAS 

E PRODUTOS 

ELEMENTOS 

MULTIMÉDIA 

(VÍDEO, IMAGEM, 

SOM) 

NÚMERO 

TOTAL DE 

GOSTOS 

COMENTÁRIOS HASHTAGS HIPERLIGAÇÕES 

14 12-11-2015 For him  

a. Paulino 
Spetacles;  

b. Celsus; 
Imagem 6 Gostos  Não. 

#christmasgifts2015 
#forhim 

#giftideasforhim  

a. @paulinospectacles - conta 
de instagram da Paulino 
Spectacles; 

b. @instagramcelsus - conta 
de instagram da Celsus. 

15 13-11-2015 Não. - a. Guava Shoes;  Imagem 9 Gostos Não. 
#christmasgifts2015 

#giftideasforher 
#shoes #boots  

a. @guavashoes - conta de 
instagram da Guava Shoes. 

16 15-11-2015 Não. - Não. Imagem  9 Gostos Não. 

#gourmet 
#foodstagram 

#oliveoil 
#pumpkinjam 

#liquor 

Não. 

17 26-11-2015 

Black Friday at 
by-PT | get 15% 
of discount | Buy 
your Christmas 

gifts Now at 
@by.pt  

 Não. Imagem  2 Gostos Não. Não. 
a. @by.pt - conta de instagram 

da by-PT. 

18 7-12-2015 

This Christmas 
make somebody 

Happy! Shop 
your gifts at by-

PT.com  

 Não. Imagem 15 Gostos Não. 

#christmas #gift 
#giftsforher 
#giftsforhim 

#giftshop #lifestyle 

a. By-pt.com – website da by-
PT. 

19 1-02-2016 
Valentine’s day! 

Suggestions gifts 
for him or for her! 

 

a. Silly Name 
Sandra – Short 
Stories.  

Imagem 4 Gostos Não. 

#handmadegifts 
#valentineday 
#prettywoman 
#menwithclass  

a. @sillynamesandra - conta 
de instagram da Sandra 
Nobre; 

b. @by.pt - conta de instagram 
da by-PT. 

20 26-02-2016 

Ring and Earrigs 
Leixões designed 

by Sara 
Coutinho. 

Available @ by-
PT. Com  

 

a. Mater Jewellery 
Tales - Brincos e 
anel Leixões. 

 

 Imagem 10 Gostos Não. 
#jewellery #rings 

#ringsilver925 
#shoponline 

Não. 

21 27-02-2016 

Have a nice walk 
with Swain boots. 

Find all 
collection.  

 a. Swain – Botas. Imagem 4 Gostos Não. 
#shoponline 
#swainboots 

#womenboots 

a. @by.pt - conta de instagram 
da by-PT. 
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N.º DATA DESCRIÇÃO IDIOMA 
REFERÊNCIA A MARCAS 

E PRODUTOS 

ELEMENTOS 

MULTIMÉDIA 

(VÍDEO, IMAGEM, 

SOM) 

NÚMERO 

TOTAL DE 

GOSTOS 

COMENTÁRIOS HASHTAGS HIPERLIGAÇÕES 

22 4-03-2016 

Woman’s day! 
Find our selection 
to celebrate this 

Day! Happy 
Women! 

 

a. Luis Onofre; 
b. DVINE; 
c. Paulino 

Spectacles. 

Imagem 9 Gostos Não. 
#womanfashion 

#womanday #shoes 
#bags #jewellery  

a. @luisonofreofficial - conta 
de instagram do Luis Onofre; 

b.  @dvine_dsc - conta de 
instagram da DVINE; 

c. @paulinospectacles - conta 
de instagram do Paulino 
Spectacles;  

d. @by.pt - conta de instagram 
da by-PT. 

23 5-03-2016 

Find by-PT 
@polyvore.Find 

our best 
selection.  

 Não. Imagem 13 Gostos Não. 

#jewellery 
#shoponline 

#womanfashion 
#mensfashion 

#stationary 

a. @polyvore – conta de 
instagram da loja online 
Polyvore;  

b. @by.pt - conta de instagram 
da by-PT. 

24 11-03-2016 

Cutlery Set 
Mälmo by 
Herdmar. 

Designed by 
@miguelsoeiro 
Available at by-

pt.com 

 
a. Herdmar - Cutlery 

Set Mälmo.  
Imagem  7 Gostos Não. 

#cutlery #cutleryset 
#tableware #table  

a. @by.pt - conta de instagram 
da by-PT; 

b. by-pt.com – website da by-
PT; 

c. @herdmar - conta de 
instagram da Herdmar; 

d. @miguelsoeiro - conta de 
instagram do Miguel Soeiro.  

25 11-03-2016 

LS laptop by 560 
Art Brand 

Available at by-
PT.com  

 
a. 560 Art Brand – 

LS laptop.  
Imagem  5 Gostos Não. 

#laptop 
#architecturelovers 

#design  

a. @by.pt - conta de instagram 
da by-PT.  

26 12-03-2016 
Organizer your 

desk!  
a. HR Design 

Studio, 
Imagem 4 Gostos Não. 

#cork #desk 
#hrdesignstudio 

#organizer 

a. @by.pt - conta de instagram 
da by-PT. 

27 12-03-2016 

Necklace Ruby! 
Find all Colection 

by ‘Affaire 
Jewellery at by-

PT.com.  

 
b. Affaire Jewellery 

– necklace ruby.  
Imagem 2 Gostos Não. 

#redjewelry 
#jewellery 

#handmadejewelry  

a. @by.pt - conta de instagram 
da by-PT. 

28 12-03-2016 
Earrings by Dos 

Santos. Available 
at by-PT.com  

 
a. Dos Santos – 

earrings; 
Imagem  4 Gostos Não. #jewellery #earrings  

a. @polyvore – conta de 
instagram da loja online 
Polyvore;  

b. @by.pt - conta de instagram 
da by-PT. 
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Elaboração própria  

N.º DATA DESCRIÇÃO IDIOMA 
REFERÊNCIA A MARCAS 

E PRODUTOS 

ELEMENTOS 

MULTIMÉDIA 

(VÍDEO, IMAGEM, 

SOM) 

NÚMERO 

TOTAL DE 

GOSTOS 

COMENTÁRIOS HASHTAGS HIPERLIGAÇÕES 

29 13-03-2016 
Care your skin 
with DVINE.  

a. DVINE – skin 
care;  

Imagem  6 Gostos a. dvine_dsc – “❤❤”.  
#skincare 

#cosmetics 

a. @dvine_dsc - conta de 
instagram da DVINE; 

b.  @by.pt - conta de instagram 
da by-PT. 

30 15-03-2016 

Luís Onofre 
Shoes & 

Accessories. 
Shop Online @ 

by-PT.com  

 

a. Luis Onofre – 
shoes & 
accesories.  

Imagem 2 Gostos Não. 

#luisonofre 
#womanshoes 
#womanbags 

#portugueseshoes  

a. @luisonofreofficial - conta 
de instagram do Luis Onofre; 

b. @by.pt - conta de instagram 
da by-PT;  

c. By-pt.com – website da by-
PT. 

31 16-03-2016 
New collection 
available at by-

pt.com  
 a. JJ Heitor Shoes. Imagem 5 Gostos Não. 

#portugueseshoes 
#womanshoes  

a. @jjheitorshoes - conta de 
instagram da JJ Heitor 
Shoes;  

b.  @by.pt - conta de instagram 
da by-PT.  

32 16-03-2016 
Bookcase Helena 

designed by 
Álvaro Siza Vieira 

 

a. Álvaro Siza Vieira 
– bookcase 
Helena;  

Imagem  9 Gostos Não. #alvarosiza 
a. @by.pt - conta de instagram 

da by-PT. 

33 25-03-2016 Happy Easter!  Não. Imagem 2 Gostos 

a. Classygentlemanstuff 
– “Great! Check out our 
blog for daily inspiration 
in menswear, fashion 
and lifestyle!” 

Não. 

a. @alcinosilversmith - conta 
de instagram do Alcino Silver 
Smith; 

b. @by.pt - conta de instagram 
da by-PT. 

34 26-03-2016 
Cockatoo by 
Alcino Silver 

Smith 
 

a. Alcino Silver 
Smith - Cockatoo 

Imagem 5 Gostos Não. Não. Não. 

35 31-03-2016 
Tableware NOVA 

by Costa Nova   
a. Costa Nova – 

Tableware NOVA 
Imagem 7 Gostos Não. #table #costanova  

a. @by.pt - conta de instagram 
da by-PT. 

36 6-04-2016 
We love this 

flower!  Não. Imagem 9 Gostos a. Jonabalop – “✨✨” #spring #lavanda  
a. @by.pt - conta de instagram 

da by-PT. 

37 9-04-2016 
Short or long 

earrings? What 
do you prefer?  

 Não. Imagem  2 Gostos Não. 
#earrings 

#goldenearring 
Não. 

38 13-04-2016 Earrings Leixões  

a. Mater Jewellery 
Tales - Brincos 
Leixões 
Compridos;  

Imagem 3 Gostos Não. 
#jewelry #earrings 

#longearrings  
a. @by.pt - conta de instagram 

da by-PT. 
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Apêndice 31 - ANÁLISE ÀS NEWSLETTERS ENVIADAS PELA BY-PT 

Tabela 11 - Análise das newsletters enviadas pela by-PT 

NEWSLETTERS ENVIADAS PELA PLATAFORMA ONLINE BY-PT 

N.º DATA TEMA ASSUNTO  IDIOMA 

SEPARADORES 

COM 

HIPERLIGAÇÃO 

PARA O WEBSITE 

DETALHES DA 

BY-PT 

REFERÊNCIA A 

MARCA OU 

PRODUTOS 
INFORMAÇÃO ÚTIL 

1 09-12-2015 
Natal 

 

“New In | 
Christmas 

Gifts” 

 

 

(Homeware | 
Women | Men | 

Stationary | 
Gifts | Beauty | 
Food & Wine | 

Style on the Go) 

Our mailing 
address is:  
info@by-
pt.com  

Não 

“Portes Grátis para Portugal | Free Shipping for Portugal; Find the ideal Christmas 
gift at by-PT; Shop online at by-PT.com; We are offering Free Shipping for all orders 
sent to Portugal; By using out discount count shown the code text below; For all 
shipping under 20€; Discount code: free; Copy and Paste this code in the checkout 
form”. 

2 12-02-2015 Natal 

“Talk 
about 

Christmas 
- 15% off 
discount” 

 

 

Não 

Our mailing 
address is: 
info@by-
pt.com 

Não 

“Talk about Christmas - 15% Off discount only this week; Enjoy the weekend to shop 
your Christmas Gifts! Aproveite o fim de semana para comprar os seus presentes 
de Natal!; We are offering 15% off discount  for all orders up to 150€ . By using out 
discount count shown the code text below; Discount code: about. Copy and Paste 
this code in the checkout form”.   

3 23-01-2016 
Dia dos 

Namorado
s 

“Valentine
's Day | 
Inspire 

yourself” 

 
Não 

Our mailing 
address is: 
info@by-
pt.com 

a. DVINE – 
grape 
power 
dynamic 
day cream; 

b. Dos 
Santos – 
Brincos 
Dos 
Santos;  

c. Opsss 
Portugal - 
Cardinal | 
PRT106; 

d. 560 Art 
Brand - LS 
Suporte 
Para 
Portátil.  

“Valentine´s Day; Gifts for Her; Gifts for Him; DISCOUNT CODE: VALENTINE. Copy 
and Paste this code in the checkout form”.  

4 07-02-2016 
Dia dos 

Namorado
s 

“News” 
 

 

(Homeware | 
Women | Men | 

Stationary | 
Gifts | Beauty | 
Food & Wine | 

Style on the Go) 

Our mailing 
address is: 
info@by-
pt.com 

- 

“Valentine´s Day | Get 10% off discount for all orders; Valentine's Day is 
coming....Shop Online at by-pt.com; We are offering 10 % off discount for all 
collection; By using out discount count shown the code text below; Discount code: 
valentine; Copy and Paste this code in the checkout form”. 

mailto:info@by-pt.com
mailto:info@by-pt.com
mailto:info@by-pt.com
mailto:info@by-pt.com
mailto:info@by-pt.com
mailto:info@by-pt.com
mailto:info@by-pt.com
mailto:info@by-pt.com
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N.º DATA TEMA ASSUNTO  IDIOMA 

SEPARADORES 

COM 

HIPERLIGAÇÃO 

PARA O WEBSITE 

DETALHES DA 

BY-PT 

REFERÊNCIA A 

MARCA OU 

PRODUTOS 
INFORMAÇÃO ÚTIL 

5 04-03-2016 
Dia da 
mulher 

“Woman's 
Day”  

Não 

Our mailing 
address is: 
info@by-
pt.com 

a. Luis 
Onofre – 
Grace; 

b. Dvine; 
c. Mater 

Jewellery 
Tales – 
anel 
leixões; 

d. Paulino 
Spectacles 
– óculos de 
sol 
João_103; 

e. Muzas 
Canavezes 
- Luxury 
Soaps; 

f. Luis 
Onofre – 
Canggu. 

“To celebrate Woman´s Day we are offering 15% off every purchase made at woman 
collection; Insert the discount code woman at the checkout form; Celebrate woman's 
day; Get the glamour: the best way to go out: high heels and a strong colour mark; 
"International Women's Day (8 March) is a global day celebrating the economic, 
political and social achievements of women past, present and future. Suffragettes 
campaigned for women's right to vote. The word 'Suffragette' is derived from the 
word "suffrage" meaning the right to vote. International Women's Day honours the 
work of the Suffragettes, celebrates women's success, and reminds of inequities still 
to be redressed. The first International Women's Day event was run in 1911”.  

6 14-03-2016 Dia do pai 
“Father´s 

Day”  

(Homeware | 
Women | Men | 

Stationary | 
Gifts | Beauty | 
Food & Wine | 

Style on the Go) 

Our mailing 
address is: 
info@by.pt.co
m     

Não 

“Father´s Day Time | Ideas and suggestions for gifts; Father´s Day | Ideas and 
Suggestions; (Click at the image and find the collection); Shop online at by-PT.com; 
We are offering 10 % off discount for Father´s Day Collection collection; By using 
out discount count shown the code text below; Discount code: father; Copy and 
Paste this code in the checkout form”.  

7 19-03-2016 Sapatos 

“SS16 
Shoes 

Collection
” 

 
Não 

Our mailing 
address is: 
info@by.pt.co
m     

a. Luis 
Onofre; 

b. JJ Heitor 
Shoes; 

c. Green 
Boots. 

“SS16 Shoes Collection available at by-PT; Find women's shoes for every occasion; 
Shop Now >>> Green Boots”.  

mailto:info@by-pt.com
mailto:info@by-pt.com
mailto:info@by.pt.com
mailto:info@by.pt.com
mailto:info@by.pt.com
mailto:info@by.pt.com
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N.º DATA TEMA ASSUNTO  IDIOMA 

SEPARADORES 

COM 

HIPERLIGAÇÃO 

PARA O WEBSITE 

DETALHES DA 

BY-PT 

REFERÊNCIA A 

MARCA OU 

PRODUTOS 
INFORMAÇÃO ÚTIL 

8 04-04-2016 Dia da mãe 
“Mother´s 
Day Gifts”  

Não 

You are 
receiving this 
email because 
you opted in at 
our website 
by-PT 
(http://www.by
-pt.com) 
Our mailing 
address is: 
E-mail 
contact: 
info@by-
pt.com  
Want to 
change how 
you receive 
these emails? 

a. Alvaro 
Siza - Pass-
Partout 
(50€);  

b. Maria 
Maleta – 
Maria Fogo 
(117€); 

c. Undo 
Design - 
Touca De 
Banho 
"Mom And 
Me" (15€). 

d. Dos 
Santos - 
Madre 
Pérola 
Pendente. 

“We are offering free shipping for Mother´s Day Collection; Use the promotional code 
"MOTHER" at the checkout; Mother´s Day"Thou art thy mother’s glass, and she in 
thee Calls back the lovely April of her prime" William Shakespeare; Mother of Pearl 
is a Pendent designed by Dos Santos. Made in yellow gold and mother pearl is a 
perfect gift for your Mother. Material: yellow gold (19,2 kts) and mother of pearl. 
Diameter: 25 mm; Promotional code: mother. Valid for shipping cost until 25€”. 

9 25-04-2016 Design 
“We love 
design...a
nd you?” 

 Não Não. 

a. Herdmar - 
Malmö 
Cutlery Set 
Golden 

b. Mater 
Jewellery 
Tales - 
Ring 
Leixões 

c. Álvaro 
Siza - Boa 
Nova II  
Lamp  

d. Boca do 
Lobo - 
Pixel 
Cabinet  

e. Byfly 

“We are offering 20€ for all orders over 300€. Use the promotional code "DESIGN" 
at the checkout; We love design...and you?; In order to be irreplaceable one must 
always be different." Coco Chanel; Pixel is an effort to honor the union between 
design and craftsmanship. The 1088 triangles that complete this piece carry the 
dedication and art of those who built it - with a diversity of finishes never seen before. 
The polished brass base gives Pixel a unique personality, a strong and at the same 
time sophisticated character; PROMO CODE: DESIGN * Valid for orders over 300€ 
until 30/04/2016”.  
 

Elaboração própria  

mailto:info@by-pt.com
mailto:info@by-pt.com
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Tabela 12 - Continuação da análise das publicações das newsletters da by-PT  

NEWSLETTERS ENVIADAS PELA PLATAFORMA ONLINE BY-PT 

N.º IMAGEM (NS) 
DESCRIÇÃO 

NA IMAGEM  

PRESENÇA DE 

OUTROS 

ELEMENTOS: 

VÍDEOS, MÚSICA 

E ANIMAÇÕES 

POSSIBILIDADE 

DE ANULAÇÃO 

DA 

SUBSCRIÇÃO 

ALTERAÇÃO 

DE DADOS DE 

REGISTO 

POSSIBILIDADE 

DE PARTILHA 

(FACEBOOK, 

TWITTER, 

LINKEDN, 

GOOGLE +) 

RECOMENDAR 

A AMIGOS 

SUBMETER 

COMENTÁRIO

S 

HIPERLIGAÇÃ

O PARA A 

POLÍTICA DE 

PRIVACIDADE 

OUTRAS HIPERLIGAÇÕES 

1 Sim 

Make 
somebody 

happy; Shop 
your 

Christmas 
Gifts at 

by.PT.com 

Não  Sim Sim 

Facebook, 
Twitter, Email, 

Google+, 
Linkedin 

Sim, através 
do email 

Não Não 

a. Botão Shop now - website da by-
PT; 

b. By-PT.com - website da by-PT; 
c. We are offering Free Shipping for 

all orders sent to Portugal. By 
using out discount count shown the 
code text below – Página do 
website da by-PT dedicada aos 
Christmas gift for her. 

d. Imagem principal - Página do 
website da by-PT relativa aos 
christmas gift for her; 

e. Logótipo da by-PT – website da by-
PT; 

f. Visualizar no navegador. 

2 Sim 
Let’s talk 
about 
Christmas 

Não Sim Sim 

Facebook, 
Twitter, Email, 

Google+, 
Linkedin 

Sim, através 
do email 

Não Não 

a. Botão Shop now - website da by-
PT; 

b. We are offering 15% off discount  
for all orders up to 150€ . By using 
out discount count shown the code 
text below - Página do website da 
by-PT dedicado aos christmas gift 
for her. 

c. Imagem principal -  website da by-
PT; 

d. Logótipo da by-PT – website da by-
PT; 

e. Visualizar no navegador. 
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N.º IMAGEM (NS) 
DESCRIÇÃO 

NA IMAGEM  

PRESENÇA DE 

OUTROS 

ELEMENTOS: 

VÍDEOS, MÚSICA 

E ANIMAÇÕES 

POSSIBILIDADE 

DE ANULAÇÃO 

DA 

SUBSCRIÇÃO 

ALTERAÇÃO 

DE DADOS DE 

REGISTO 

POSSIBILIDADE 

DE PARTILHA 

(FACEBOOK, 

TWITTER, 

LINKEDN, 

GOOGLE +) 

RECOMENDAR 

A AMIGOS 

SUBMETER 

COMENTÁRIO

S 

HIPERLIGAÇÃ

O PARA A 

POLÍTICA DE 

PRIVACIDADE 

OUTRAS HIPERLIGAÇÕES 

3 Sim  Não Não Sim Sim 

Facebook, 
Twitter, Email, 

Google+, 
Linkedin 

Sim, através 
do email 

Não Não 

a. Botão Shop now - website da by-
PT; 

b. Logótipo da by-PT – website da by-
PT; 

c. Imagem principal - Página do 
website da by-PT com presentes; 

d. Gifts for her – Página do website 
da by-PT com produtos de mulher; 

e. Gifts for him - Página do website da 
by-PT com produtos de homem;  

f. Imagem DVINE – Página do 
website da by-PT com produtos de 
beleza; 

g. Imagem Dos Santos – Página do 
website da by-PT com joalharia de 
mulher;  

h. Imagem Opsss Portugal - Página 
do website da by-PT com 
acessórios de homem;  

i. Imagem 560 Art Brand - Página do 
website da by-PT com presentes; 

j. This weekend we are offering 10% 
discount off for all orders - Página 
do website da by-PT com 
presentes; 

k. Visualizar no navegador. 

4 Sim 
Valentine’s 

Day  
Não Sim Sim 

Facebook, 
Twitter, Email, 

Google+, 
Linkedin 

Sim, através 
do email 

Não Não 

a. Logótipo da by-PT – website da by-
PT; 

b. by-pt.com - website da by-PT; 
c. Imagem principal - Página do 

website da by-PT com produtos de 
degustação; 

d. We are offering 10 % off discount 
for all collection. By using out 
discount count shown the code text 
below - website da by-PT; 

e. Botão Shop now - Página do 
website da by-PT com produtos 
para casa; 

f. Visualizar no navegador. 
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N.º IMAGEM (NS) 
DESCRIÇÃO 

NA IMAGEM  

PRESENÇA DE 

OUTROS 

ELEMENTOS: 

VÍDEOS, MÚSICA 

E ANIMAÇÕES 

POSSIBILIDADE 

DE ANULAÇÃO 

DA 

SUBSCRIÇÃO 

ALTERAÇÃO 

DE DADOS DE 

REGISTO 

POSSIBILIDADE 

DE PARTILHA 

(FACEBOOK, 

TWITTER, 

LINKEDN, 

GOOGLE +) 

RECOMENDAR 

A AMIGOS 

SUBMETER 

COMENTÁRIO

S 

HIPERLIGAÇÃ

O PARA A 

POLÍTICA DE 

PRIVACIDADE 

OUTRAS HIPERLIGAÇÕES 

5 Sim Não Não Sim Sim 

Facebook, 
Twitter, Email, 

Google+, 
Linkedin 

Sim, através 
do email 

Não Não 

a. Logótipo da by-PT – website da by-
PT; 

b. Celebrate woman's day - Página 
do website da by-PT com produtos 
de mulher; 

c. Get the glamour: the best way to go 
out: high heels and a strong colour 
mark - website da by-PT;  

d. Imagem Luis Onofre – Página do 
website da by-PT com produtos de 
mulher; 

e. Imagem Dvine - Página do website 
da by-PT com produtos de mulher; 

f. Imagem Mater Jewellery Tales - 
Página do website da by-PT com 
produtos de mulher; 

g. Imagem Paulino Spectacles – 
Página do website da by-PT com 
produtos de mulher;  

h. Imagem Muzas Canavezes - 
Página do website da by-PT com 
produtos de mulher; 

i. Imagem Luis Onofre – Página do 
website da by-PT com produtos de 
mulher; 

j. Botão Shop now - Página do 
website da by-PT dedicada ao dia 
da mulher;  

k. Discount code: woman - Página do 
website da by-PT dedicada ao dia 
da mulher; 

l. Visualizar no navegador. 
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N.º IMAGEM (NS) 
DESCRIÇÃO 

NA IMAGEM  

PRESENÇA DE 

OUTROS 

ELEMENTOS: 

VÍDEOS, MÚSICA 

E ANIMAÇÕES 

POSSIBILIDADE 

DE ANULAÇÃO 

DA 

SUBSCRIÇÃO 

ALTERAÇÃO 

DE DADOS DE 

REGISTO 

POSSIBILIDADE 

DE PARTILHA 

(FACEBOOK, 

TWITTER, 

LINKEDN, 

GOOGLE +) 

RECOMENDAR 

A AMIGOS 

SUBMETER 

COMENTÁRIO

S 

HIPERLIGAÇÃ

O PARA A 

POLÍTICA DE 

PRIVACIDADE 

OUTRAS HIPERLIGAÇÕES 

6 Sim Father’s day  Não Sim Sim 

Facebook, 
Twitter, Email, 

Google+, 
Linkedin 

Sim, através 
do email 

Não Não 

a. Logótipo da by-PT – website da by-
PT; 

b. by-PT.com - website da by-PT; 
c. Imagem principal - Página do 

website da by-PT relativa aos 
Christmas gift for him; 

d. We are offering 10 % off discount 
for Father´s Day Collection 
collection. By using out discount 
count shown the code text below - 
Página do website da by-PT 
relativa aos Christmas gift for him; 

e. Botão Shop now - Página do 
website da by-PT relativa ao Dia 
do Pai: 

f. Visualizar no navegador. 

7 Sim 
Luis onofre 
JJ Heitor 

Shoes 
Não Sim Sim 

Facebook, 
Twitter, Email, 

Google+, 
Linkedin 

Sim, através 
do email 

Não Não 

a. SS16 Shoes Collection available at 
by-PT - Página do website da by-
PT com calçado para mulher;  

b. by-PT.com - website da by-PT; 
c. Imagem Luis Onofre - Página do 

website da by-PT com produtos 
Luis Onofre; 

d. Shop Now >>> Luis Onofre -  
Página do website da by-PT com 
produtos Luis Onofre; 

e. Imagem JJ Heitor Shoes - Página 
do website da by-PT com produtos 
JJ Heitor Shoes; 

f. Shop Now >>> JJ Heitor Shoes -  
Página do website da by-PT com 
produtos JJ Heitor Shoes; 

g. Imagem Green Boots - Página do 
website da by-PT com produtos 
Green Boots; 

h. Botão Jump Store - Página do 
website da by-PT com calçado 
para mulher; 

i. Visualizar no navegador. 
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N.º IMAGEM (NS) 
DESCRIÇÃO 

NA IMAGEM  

PRESENÇA DE 

OUTROS 

ELEMENTOS: 

VÍDEOS, MÚSICA 

E ANIMAÇÕES 

POSSIBILIDADE 

DE ANULAÇÃO 

DA 

SUBSCRIÇÃO 

ALTERAÇÃO 

DE DADOS DE 

REGISTO 

POSSIBILIDADE 

DE PARTILHA 

(FACEBOOK, 

TWITTER, 

LINKEDN, 

GOOGLE +) 

RECOMENDAR 

A AMIGOS 

SUBMETER 

COMENTÁRIO

S 

HIPERLIGAÇÃ

O PARA A 

POLÍTICA DE 

PRIVACIDADE 

OUTRAS HIPERLIGAÇÕES 

8 Sim 
Palavra mãe 
em diversas 

línguas;  
Não Sim Sim 

Facebook, 
Twitter, Email, 

Google+ 

Sim, através 
do email  

Não Não 

a. Imagem principal - Página do 
website da by-PT dedicada ao dia 
da mãe;  

b. Imagem Álvaro Siza e botão buy 
now - Página do website da by-PT 
com o porta-retratos de Álvaro 
Siza; 

c. Imagem Maria Maleta e botão buy 
now – Página do website da by-PT 
com a mala Maria Fogo da Maria 
Maleta; 

d. Undo Design e botão buy now -  
Página do website da by-PT com 
a Touca De Banho "Mom And Me" 
da Undo Design.  

e. Imagem Dos Santos e botão buy 
now – Página do website da by-PT 
com a Madre Pérola – Pendente 
da Dos Santos; 

f. Visualizar no navegador. 

9 Sim 
ByFly – live 
the dream at 
www.byfly.pt  

Não  Sim Sim 
Apenas no 
Facebook, 

Twitter, Email 

Sim, através 
do email 

Não Não 

a. We are offering 20€ for all orders 
over 300€. Use the promotional 
code "DESIGN" at the checkout - 
website da by-PT; 

b. Imagem principal ByFly - Página 
do website da by-PT produtos da 
Byfly; 

c. Botão Buy Now – Página do 
website da by-PT com o Faqueiro 
Mälmo, da Herdmar; 

d. Botão Buy Now – Página do 
website da by-PT com o Anel 
Leixões, da Mater Jewellery Tales; 

e. Botão Buy Now – Página do 
website da by-PT com a Boa Nova 
II do Álvaro Siza;  

f. Imagem da Pixel Cabinet - Página 
do website da by-PT com o Pixel 
Cabinet da Boca Do Lobo;  
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Elaboração própria  

 

 

APÊNDICE 32 - ANÁLISE DO BLOG DA BY-PT 

Tabela 13 - Análise aos posts do blog da by-PT 

POSTS DO BLOG DA PLATAFORMA ONLINE BY-PT 

N.º DATA TÍTULO ASSUNTO CONTEÚDO 
REFERÊNCIA A 

MARCAS E 

PRODUTOS 

IDIOMA 

ELEMENTOS 

MULTIMÉDIA 

(VÍDEO, 

IMAGEM, SOM, 

ANIMAÇÕES) 

COMENTÁRIOS 

POSSIBILIDADE 

DE PARTILHA 

(PINTEREST, 
FACEBOOK, 
EMAIL, COPY 

LINK) 

TAGS 

1 2-10-2015 
Alcino 

Silversmith 
since 1902 

Apresentação 
de uma marca 

Caraterísticas da marca 
Alcino 

Silversmith  Imagem  Sim 

ALCINO Silversmith 
since 1902, Blog, by-PT, 

Portuguese brands, 
Prata 

2 6-10-2015 
Do you know 
the cardinal? 

Apresentação 
de uma 

marca/produto 

Caraterísticas da marca e 
do produto 

OPSSS 
Portugal - 
Cardinal 

 Imagem  Sim 

Blog, bracelets, by-PT, 
Cardinal, leather goods, 

men, OPSSS, 
Portuguese brands, 

prata 

3 16-10-2015 

Passatempo 
Portugal 

Fashion SS 
2016 by-PT | 

JJ Heitor 

Passatempo 
Explicação do passatempo 

com formulário de 
inscrição 

JJ Heitor Shoes 
 

Imagem 
 

Sim 

Moda, JJHeitor, 
passatempo, Portugal 

Fashion, Shoes, 
SS2016 

g. Botão Buy Now – Página do 
website da by-PT com o Pixel 
Cabinet da Boca Do Lobo; 

h. Visualizar no navegador. 
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N.º DATA TÍTULO ASSUNTO CONTEÚDO 
REFERÊNCIA A 

MARCAS E 

PRODUTOS 

IDIOMA 

ELEMENTOS 

MULTIMÉDIA 

(VÍDEO, 

IMAGEM, SOM, 

ANIMAÇÕES) 

COMENTÁRIOS 

POSSIBILIDADE 

DE PARTILHA 

(PINTEREST, 
FACEBOOK, 
EMAIL, COPY 

LINK) 

TAGS 

4 19-10-2015 
by-PT | After 

Six Month 
Informação 

Avaliação dos resultados 
da by-PT após seis meses 

Luis Onofre 
Shoes and 

Accessories, 
Lisbon Tea Co, 

Maria Anita 
Jewellery, 

Monica Santo 
Homeware & 

Design, Paulino 
Spectacles, 

Alvaro 
SizaVasques de 
Carvalho e JJ 
Heitor Shoes  

 Imagem  Sim 

Beleza, fashion, food 
and wine, homeware, 
lifestyle, men, online 

shop, Portugal, 
Estacionário, style on 

the go, mulher 

5 27-10-2015 

Empresas 
centenárias. 

História e 
saber que 
passa de 

geração em 
geração 

Partilha de 
uma notícia do 
Dinheiro Vivo 

Empresas centenárias 
portuguesas 

Ramirez, Viarco 
 

Imagem 
 

Sim 

Ach britto, Casa do 
Douro, cifial, empresas 

centenárias, Lápis, 
Livraria Lello, Pencil, 

Portugal, Ramirez, Real 
Companhia Velha, 

Viarco 

6 3-11-2015 
Dos Santos 
Jewerelly 

Apresentação 
de uma marca 

Caraterísticas da marca 
Dos Santos 
Jewerelly  Imagem  Sim 

Dos Santos, Exclusive 
Design, fashion, ouro, 
Jewellery, Portuguese 

Luxury Produtcs 

7 4-11-2015 
Lab98 

Experimental 
Design 

Apresentação 
de uma marca 

Caraterísticas da marca 
Lab 98 

Experimental 
Design 

 Imagem 
 

Sim 

Carvalho Araújo, 
Cutelaria, design, 

LAB98 Experimental 
Design, lifestyle, 

porcelana, Portuguese 
Luxury Produtcs 

8 2-12-2015 
Cutipol 
Cutlery 

Apresentação 
de uma marca 

Caraterísticas da marca Cutipol  Imagem 
 

Sim 

Blog, by-PT, Cutlery 
Cutipol, design, lifestyle, 

Portuguese brand, 
Portuguese Luxury 

Produtcs 

9 13-02-2016 Swain boots 
Apresentação 
de uma marca 

Caraterísticas da marca Swain boots  Imagem 
 

Sim 
Blog, by-PT, lifestyle, 

Portuguese brand, 
Swain Boots 
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N.º DATA TÍTULO ASSUNTO CONTEÚDO 
REFERÊNCIA A 

MARCAS E 

PRODUTOS 

IDIOMA 

ELEMENTOS 

MULTIMÉDIA 

(VÍDEO, 

IMAGEM, SOM, 

ANIMAÇÕES) 

COMENTÁRIOS 

POSSIBILIDADE 

DE PARTILHA 

(PINTEREST, 
FACEBOOK, 
EMAIL, COPY 

LINK) 

TAGS 

10 24-02-2016 
Amália Hoje 
– A gaivota 

Partilha de 
uma música 

Videoclip do Youtube  
 

Vídeo 
 

Sim 

Fado, Portuguese 
Music, Remember 
Amália Rodrigues, 

Sónia Tavares, The Gift 

11 26-11-2016 
Porto Destino 
de Eleição da 

Vogue 

Partilha do 
artigo da 
Vogue 

Informação sobre o Porto 
ter sido eleito destino de 

eleição na Vogue 
 

 
Imagem 

 
Sim 

Blog by-PT, Oporto, 
Porto, Rio Douro, Vogue 

12 10-03-2016 

Silver Medals 
for Likoris – 
Liquor with 
gold and 

silver 

Apresentação 
de uma 

marca/produto 
Caraterísticas do produto 

Likoris – Liquor 
with gold and 

silver 
 Imagem 

 
Sim 

Likoris, liquor with gold 
and silver, Quantum P & 

G 

13 16-03-2016 
JJ Heitor 
Shoes 

Apresentação 
de uma marca 

Caraterísticas do produto JJ Heitor Shoes  Imagem  Sim 

Fashion shoes, JJ 
Heitor Shoes, JJ Heitor 

Shoes SS 16, 
Portuguese Shoes 

14 18-03-2016 
Inês Caleiro 
– A Arquiteta 
de Sapatos 

Partilha do 
artigo do Sol 

Apresentação de Inês 
Caleira – arquiteta 

 
 

Imagem  Sim 

Art on feet, by-PT, 
geometric shapes, 

Guava, Guava Shoes, 
Inês Caleiro, 

Portuguese designers, 
Portuguese Shoes, 

SS2016 

15 28-03-2016 
Making of 

ByFly 
Apresentação 
de uma marca 

Vídeo sobre os bastidores 
da coleção da ByFly 

ByFly 
 

Vídeo 
 

Sim 
BYFLY, ceramic pieces, 

decorative pieces, 
Portuguese designers 

16 28-03-2016 

Porto sucede 
a Copenhaga 
como melhor 

destino 
europeu 

Partilha do 
artigo do 
Jornal de 
Negócios 

Informações sobre o 
prémio ganho pela Porto e 

apresentação das 
caraterísticas do Porto 

 
 

Imagem 
 

Sim 
byPT, Destinos 

Europeus, Porto, 
Portugal 

17 27-04-2016 
Alba & 
Ocaso 

Collection 

Apresentação 
de uma 

marca/produto 
Caraterísticas do produto Maria Maleta  

 

Imagem 
 

Sim 

Alba & Ocaso 
Collection, Bags in real 
leather, Maria Maleta, 
Portuguese brands, 

Portuguese designers 

 

Elaboração própria  

Legenda:       - Sem resultados. 
- 

S

e

m 

r

e
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Apêndice 33 - ANÁLISE AO BLOG QUE REFERIU A BY-PT 

Tabela 14 - Análise do post do blog Pretty Exquisite 

 

 

Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

POSTS DOS BLOGS  AGREGADORES COM REFERÊNCIA À PLATAFORMA ONLINE BY-PT 

N.º DATA WEBSITE TÍTULO CONTEÚDO REFERÊNCIA A MARCAS E PRODUTOS IDIOMA 

ELEMENTOS 

MULTIMÉDIA 

(VÍDEO, 

IMAGEM, SOM, 

ANIMAÇÕES) 

COMENTÁRIOS GOSTOS 
POSSIBILIDADE 

DE PARTILHA  
TAGS 

1 18-10-2015 
Pretty 

exquisite 

by-PT – The 
best of 

Portugal  

Apresentação e 
caraterização da 
plataforma, do 

website oficial da 
by-PT, das suas 

marcas e dos 
seus produtos; 
descrição da 
experiência 
pessoal na 

utilização da 
plataforma 

a. Maria Maleta - Maria Betula; 
b. Aquae Flaviae - mel com 

partículas de ouro; 
c. Dos Santos - Anéis Lótus; 
d. Paulino Spectacles - 

Diogo_101; 
e. Lisbon Tea Co. - Chá Preto 

De Cereja Do Fundão; 
f. Undo Design - Kit Shower 

Time Banana;  
g. Herdmar - Faqueiro Mälmo 24 

Peças - Acabamento Cobre.  

 
Imagens 

a. Elsa Alves – “Excelente! 
Obrigada por 
partilharem!” 

Resposta: Diana Vinha 
PrettyExquisite: “Ora essa 
Elsa :) Beijinhos***” 
b. Helena Pereira: “Que 

entrega mais cuidada e 
amorosa! Os anéis, o 
chá e o prato são mesmo 
lindos!!”  

Resposta: Diana Vinha 
PrettyExquisite “Não são? Um 
beijinho Helena ;)” 

57 Gostos  

Sim 
(Facebook, 

Twitter e 
possibilidade 

de 
recomendar);  

Moda, 
Tendências, 
Cosmética, 
Acessórios, 
Produções, 

Homem, Styling 
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APÊNDICE 34 - ANÁLISE ÀS PUBLICAÇÕES ESPECIALIZADAS COM REFERÊNCIA À BY-PT 

Tabela 15 - Análise às publicações especializadas com referência à by-PT 

PUBLICAÇÕES ESPECIALIZADAS COM REFERÊNCIA À PLATAFORMA ONLINE BY-PT 

N.º DATA PUBLICAÇÃO TÍTULO CONTEÚDO 
REFERÊNCIA A 

MARCAS E 

PRODUTOS ID
IO

M
A

 

PAÍSES 

MENCIONADOS 

ELEMENTOS 

MULTIMÉDIA 

(VÍDEO, 

IMAGEM, 

SOM, 

ANIMAÇÕES) 

COMENTÁRIOS GOSTOS 
POSSIBILIDADE DE 

PARTILHA 
TAGS 

1 4-05-2015 
Público - 

life&stylemo
da 

A loja by-PT 
acredita “que 

o que é 
português é 

bom” 

a. Apresentação e 
caraterização da 
plataforma; 

b. Motivos da sua 
criação; 

c. Perfil do público-
alvo; 

d. Descrição do 
website. 

a. Guava – 
sapatos; 

b. Vista Alegre 
– porcelanas;  

c. Ptah – 
cosméticos 
naturais.  

 
 Imagem    

Sim 
(Email, Facebook, 
Twitter, Imprimir, 
Gmail, Google+, 

Linkedin, Pinterest, 
Blogger, Favoritos, 
mais 199 opções) 

 

2 19-05-2015 
New in 
Town 

Esta loja 
online tem 
artigos de 
decoração, 

moda e 
beleza. E não 

só. 

a. Apresentação e 
caraterização da 
plataforma; 

b. Descrição do 
website. 

c. Divulgação do link 
para o website, 
Facebook e email 
da plataforma; 

a. Dos Santos; 
b. Vista Alegre; 

Boca do 
Lobo; 

c. Álvaro Siza; 
Delightfull; 

d. Etern; 
e. Guava. 

 

 

Imagem   
Sim  

(Facebook, Twitter, 
Email) 

#bypt  
#lojaonline  
#decoração 

3 20-05-2015 
Dinheiro 

Vivo 

By PT quer 
ser a montra 
do made in 

Portugal para 
o Mundo  

a. Apresentação e 
caraterização da 
plataforma; 

b. Motivos da sua 
criação; 

c. Estratégias de 
divulgação;  

d. Caraterísticas dos 
produtos; 

e. Resultados obtidos 
e objetivos futuros. 

 
 

Reino Unido, 
Holanda e 
Portugal 

Imagem 
  

Sim  
(Email, Facebook, 
Twitter, Pinterest, 

Linkedin, Google+, 
Digg, StumbleUpon, 

Reddit, Tumblr, 
Adfty, Alivoices, 

Amazon Wishlist, 
Arto, ATST, Baldu, 

Blinklist, Blip, 
Blogmarks, Blogger, 
BuddyMarks, Buffer, 

Care2, Chiq, 
CiteULike, 
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Corkboard, 
Dealspl.us, 

Delicious, DIIgo, 
DZone, Edmodo, 

Embed.ly, Evernote, 
Fark, Fashiolista, 

Flipboard, 
Folkd.com, 

FoodLve, Fresqui, 
Friend Feed, Funp, 

fwlsp, Google, 
Bookmarks, Google 

Reader, 
Goodtranslate, 

Hatena, Instapaper, 
Jumptags, 
Kaboodle, 
linkaGoGo, 

LiveJournal, mail.ru, 
Meneame, 

Messenger, Mr 
Wrong, moShare, 
Myspace, N4G, 
Netlog, Netvouz, 

NewsvIne, NUJIJ, 
OdnoklassnikI, 

OknotIzIe, Pocket, 
Print, Raise Your 
Voice, Segnalo, 

Sina, Sonico, 
Startald, Startlap, 

Stumpedia, 
TypePad, Vladeo, 
VIrb, Vkontakte, 
VOXopolis, We 

Heart It, Wordpress, 
XerpI, Xing, Yammer 

4 7-07-2015 Briefing 

O melhor de 
Portugal 

encontra-se 
na by-PT 

a. Apresentação e 
caraterização da 
plataforma; 

b. Perfil do público-
alvo; 

c. Descrição do 
website.  

a. Etern; 
b. Guava; 
c. Álvaro Siza;  
d. Delightfull;  
e. Vista Alegre. 

 

 

Imagem 
  

Sim  
(inShare, Twitter, 
Pin it, Facebook, 

Google+, Imprimir, 
Email)  
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Elaboração própria  

Legenda:  

 - Sem resultados. 

N.º DATA PUBLICAÇÃO TÍTULO CONTEÚDO 
REFERÊNCIA A 

MARCAS E 

PRODUTOS ID
IO

M
A

 

PAÍSES 

MENCIONADOS 

ELEMENTOS 

MULTIMÉDIA 

(VÍDEO, 

IMAGEM, 

SOM, 

ANIMAÇÕES) 

COMENTÁRIOS GOSTOS 
POSSIBILIDADE DE 

PARTILHA 
TAGS 

5 13-08-2015 Hipersuper 

By-PT à 
descoberta do 

talento 
português 

a. Apresentação e 
caraterização da 
plataforma; 

b. Motivos da sua 
criação; 

c. Exposição do 
design nacional; 

d. Referência a 
marcas e às 
caraterísticas dos 
produtos; 

e. Processo de 
encomendas; 

f. Resultados obtidos. 

a. Vista Alegre; 
b.  Luís Onofre.  

Itália, 
Holanda, 
Londres e 
Noruega 

Imagem  165 
Gostos 

Sim  
(E-mail, Imprimir, 

Favoritos 
Favoritos, Google 
Bookmark, Digg, 
AOL Lifestream, 

Blogger, Myspace, 
Gmail, Twitter) 

Distribuição
, By-PT, 
comércio 

online 

5 
Agosto - 

2015 

Marketeer 
(com base 
no artigo 
escrito) 

Exportar a 
portugalidade 

a. Apresentação e 
caraterização da 
plataforma; 

b. Referência a 
marcas e às 
caraterísticas dos 
produtos; 

c. Descrição do 
website; 

d. Motivos da seleção 
dos produtos; 

e. Apresentação dos 
cinco produtos 
mais vendidos;  

f. Motivos da criação;  
g. Resultados obtidos 

e objetivos futuros; 
h. Perfil do público-

alvo; 
i. Estratégias de 

divulgação. 

a. Luís Onofre; 
b. Boca do 

Lobo:  
c. Ramirez; 
d. Delightfull; 
e. Herdmar – 

faqueiro 
Malmo; 

f. Álvaro Siza 
Vieira – 
moldura; 

g. Nanbam – 
álbuns 
fotográficos; 

h. Short Stories 
– agendas; 

i. Aquae Flavie 
– frascos de 
mel com 
ouro.  
 

 
Holanda, 
Inglaterra, 

Itália 
Imagens 

(Análise feita com base no artigo escrito, como consequência da 
escassa informação presente no artigo em contexto digital) 

 

- 

S

e

m 

r

e
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APÊNDICE 35 - TABELA SÍNTESE DAS RESPOSTAS ÀS QUESTÕES ENVIADAS ÀS MARCAS PRESENTES NA BY-PT 

Tabela 16 - Tabela síntese das respostas às questões enviadas às marcas presentes na by-PT 

MARCAS 
PRIMEIRO 

CONTACTO 
MOTIVO RESULTADOS OBTIDOS 

FEEDBACK DE OUTROS 

PAÍSES 
ALTERAÇÕES NA COMUNICAÇÃO 

PARA O MERCADO INTERNACIONAL 
ACONSELHAMENTO 

DA PLATAFORMA 

‘AFFAIRE 

JEWELLERY 

 

 Boa comunicação e 
identidade corporativa 
da plataforma; 

 Boa projeção das 
marcas representadas. 

 Ainda não tiverem nenhum resultado; 
 Difícil ver o impacto da comunicação; 
 Melhor aceitação por parte do público 

através dos tradicionais canais de 
vendas em relação ao comércio online. 

 Um crescente 
interesse por parte 
de consumidores 
de outros países; 

 94% da faturação 
é feita para 
clientes fora de 
Portugal. 

  

ANTIFLOP 

 

 Interesse no mercado 
internacional. 

 Não houve vendas; 
 Notoriedade parece ter sido atingida. 

  Comunicação em inglês.  

CELSUS 
 

 Empenho e valores 
transmitidos pela 
fundadora na 
explicação da ideia; 

 Integração no conjunto 
de marcas que 
oferecem ao mundo o 
melhor de Portugal; 

 Não houve vendas; 
 Oferta muito variada, o que dificulta a 

escolha do consumidor. 

 

 Ajustamento dos preços ao 
mercado de luxo, mas 
emergente por ser uma 
marca de criador pouco 
reconhecido 
internacionalmente. 

 

COSTA NOVA 
  Plataforma com 

segmento adequado e 
notoriedade da marca. 

  Muitos e 
constantes. 

 Criada para o efeito.  

FINE AND CANDY 
 

 A forma de 
apresentação do 
projeto, o seu design, 
organização e 
abrangência. 

 A notoriedade da marca mantém-se; 
 As vendas da by-PT residuais. 

 Sim. 
 Reforçámos os contactos a 

nível Internacional. 
 

JJ HEITOR SHOES 

 

 Plataforma interessante 
e diferenciadora; 

 A proposta de negócio 
aceitável.  

  Sim, mas não 
através da by-PT. 

 
 

LAB 98 

EXPERIMENTAL 

DESIGN 
 

 Promoção do design 
português; 

 Capacidade de chegar a 
outros mercados; 

  

  Melhorar os 
suportes que 
integram a 
plataforma 
(fotografia, 
vídeo, etc.). 
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MARCAS 
PRIMEIRO 

CONTACTO 
MOTIVO RESULTADOS OBTIDOS 

FEEDBACK DE OUTROS 

PAÍSES 
ALTERAÇÕES NA COMUNICAÇÃO 

PARA O MERCADO INTERNACIONAL 
ACONSELHAMENTO 

DA PLATAFORMA 

TEA LISBON 

COMPANY 

 
 A plataforma ser um 

revendedor; 
 Estabelecer parcerias é 

uma mais-valia. 

 Promoção da marca.     

MAGNA NATURA 
 

 Qualidade das marcas 
presentes.  

 Visibilidade à marca.  Sem resposta. 
 Explicitação da matéria-

prima que diferencia a marca 
– a cortiça pura. 

 Participar em 
seminários 
sobre marcas 
de luxo. 

MICA SURFBOARDS 
 

 Apoiar uma iniciativa 
portuguesa; 

 Possibilidade de 
apresentar um produto 
de special edition. 

  Sim, mas não 
através da by-PT. 

 Adaptação de alguns 
conteúdos aos países. 

 

MILF STAKEBOARD 
 

 Público-alvo da 
plataforma que valoriza 
o caráter diferenciador 
dos produtos. 

 

 Sim, 70% das 
nossas vendas 
são desde início 
para fora de 
Portugal. 

 

 Foram 
discutidos 
alguns pontos 
de parte a 
parte. 

MÓNICA SANTOS 

HOMEWARE 

 

 Presença online junto 
de outros players no 
segmento médio-alto. 

 

 Sim, mas não 
necessariamente 
através da 
presença na 
plataforma. 

 Comunicação em inglês.  

OPSSS.PT 

 

 Notoriedade nacional e 
internacional; 

 Exposição da marca; 
 Reconhecimento da 

qualidade dos produtos. 

    

PAULINO 

SPECTACLES 

 
 Plataforma portuguesa 

e com produtos 
portugueses. 

 

 Os resultados mantiveram-se 
praticamente na mesma; 

 90% dos pontos de venda Paulino 
Spectacles são internacionais. 

 Sim, mas não 
necessariamente 
através da 
presença na 
plataforma. 

 Contactos e visitas pessoais 
com o designer: processo de 
manufatura, história familiar 
e a nossa filosofia. 

 

QUANTUM P&G  
 Combinação entre a 

qualidade e o design, a 
um preço acessível. 

 Positivos.    

SANTA GULA 
 

 Qualidade, eficiência e 
diferença; 

 Publicidade; 
 Alcance muito rápido 

em pouco tempo; 

 
 Só com contactos 

diretos. 
Construção de uma marca 
diferente com o nome Ekkanessi. 
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MARCAS 
PRIMEIRO 

CONTACTO 
MOTIVO RESULTADOS OBTIDOS 

FEEDBACK DE OUTROS 

PAÍSES 
ALTERAÇÕES NA COMUNICAÇÃO 

PARA O MERCADO INTERNACIONAL 
ACONSELHAMENTO 

DA PLATAFORMA 

SHORT STORIES 
 

 Cuidado na seleção de 
todas as marcas 
presentes; 

 Qualidade das marcas 
presentes; 

 Ponto de venda focado 
no mercado 
internacional. 

 Promoção da marca; 
 As vendas têm sido tímidas, mas tem 

sido um crescimento gradual. 

 As vendas 
efetuadas foram 
para o estrangeiro. 

 

 Apenas 
conhecimento
s e 
experiências. 

UNDO DESIGN 

  Plataforma de 
divulgação de produtos 
portugueses; 

 Prezar pela escolha 
rigorosa dos produtos. 

 Número de vendas bastante reduzido.  Sim   

 

Elaboração própria  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

  - Não.  
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APÊNDICE 36 - ANÁLISE ÀS PUBLICAÇÕES DO PORTUGALGLOBAL DA AICEP 

Tabela 17 - Clipping realizado nas publicações PortugalGlobal da AICEP  

CLIPPING PORTUGALGLOBAL 

N.º Data da publicação Publicação Título 
Empresa/Marca 

mencionada 
Sector 

Locais escolhidos para a 
internacionalização 

1 Outubro de 2015 PortugalGlobal Ábaco Consultores - internacionalização em expansão Ábaco Consultores Consultoria 
Brasil, Argélia, França, 

Inglaterra, Holanda e Suíça 

2 Outubro de 2015 PortugalGlobal Algardata - uma aposta na inovação e diferenciação Algardata Consultoria e Informática 
Espanha, Angola, Argentina, 

Reino Unido, Estados 
Unidos e Cabo Verde 

3 Outubro de 2015 PortugalGlobal AMS - aposta numa gestão inovadora e em processos sustentáveis AMS Fabricante de papel 
Espanha, Marrocos, Cabo 

Verde, Moçambique e 
Angola 

4 Outubro de 2015 PortugalGlobal Bísaro - produtos tradicionais ganham quota no mercado externo Bísaro Charcutaria 

Macau e Hong-Kong, 
França, Inglaterra, Espanha, 

Itália, Noruega, 
Luxemburgo, Angola e 

Moçambique. 

5 Outubro de 2015 PortugalGlobal 
Bitalino - engenharia biomédica nacional com sucesso no mercado 

externo 
Bitalino Engenharia biomédica 

EUA, Índia, Japão, Austrália, 
Nova Zelândia, África do 

Sul, México 

6 Outubro de 2015 PortugalGlobal Blip - aposta ganha online Blip Informática 

Reino Unido, Irlanda, 
Espanha, Itália, Austrália, 

Estados Unidos e 
Dinamarca 

7 Outubro de 2015 PortugalGlobal Donkey Milk Cosmetics - à conquista do mercado externo Donkey Milk Cosmetics Cosméticos Rússia 

8 Outubro de 2015 PortugalGlobal Endutex - vocação para exportar Endutex Têxteis 
Espanha, Brasil, Polónia, 

República Checa, Hungria, 
Alemanha e EUA 

9 Outubro de 2015 PortugalGlobal Extrusal - um caso de sucesso no mercado internacional Extrusal 
Extrusão e tratamento de 

superfície de perfis de 
alumínio 

Angola, Cabo Verde, 
Moçambique, Alemanha,  

França e alguns países do 
leste da Europa 

10 Outubro de 2015 PortugalGlobal Frijobel - desenvolvimento de novos mercados é “obra em construção” Frijobel Processamento de pescado 

França, Suíça, Alemanha, 
Bélgica, Croácia, 

Luxemburgo, Malta, Angola 
e Cabo Verde 
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N.º Data da publicação Publicação Título 
Empresa/Marca 

mencionada 
Sector 

Locais escolhidos para a 
internacionalização 

11 Outubro de 2015 PortugalGlobal Global fire equipment - crescimento no mercado externo Global fire equipment 
Sistemas e soluções de 

segurança contra incêndios  
União Europeia, Brasil, 

Turquia e alguns países do 
Médio Oriente 

12 Outubro de 2015 PortugalGlobal H.O. wines - paixão por vinhos de qualidade H.O. wines Vinícola  
Brasil, Africa, Asia, Norte e 

Centro da Europa 

13 Outubro de 2015 PortugalGlobal MAEIL - crescimento sustentado nos últimos três anos MAEIL 
Software de transportes e 

logística 
Angola, Reino Unido, 

Moçambique e Holanda 

14 Outubro de 2015 PortugalGlobal Magratex - reconhecimento nos mercados externos Magratex  Mármores e Granitos 50 Países 

15 Outubro de 2015 PortugalGlobal Manulena - velas portuguesas perfumam mercados exigentes Manulena Velas 

Reino Unido, França, 
Espanha, Japão, Alemanha, 

Estados Unidos, Bélgica, 
Índia e Angola 

16 Outubro de 2015 PortugalGlobal Paladin - sabores portugueses nos cinco continentes Paladin Alimentação 23 Países 

17 Outubro de 2015 PortugalGlobal Picklog - sistema inovador faz sucesso em hospitais estrangeiros Picklog  Saúde 

Espanha, França, Bélgica, 
Holanda, Polónia, Kuwait, 
Emirados Árabes Unidos, 

Arábia Saudita, China, Chile 
e Brasil 

18 Outubro de 2015 PortugalGlobal P&I – DISPLAYS & PACKAGING: uma aposta ganha na inovação 
P&I – DISPLAYS & 

PACKAGING 
Expositores em cartão e 

embalagem 
Espanha, França, Bélgica, 

Dinamarca, Grécia e Angola 

19 Outubro de 2015 PortugalGlobal Porminho alimentação - Brasil é aposta para 2015 Porminho alimentação Alimentação 

Espanha, França, Bélgica, 
Luxemburgo, Holanda, 

Inglaterra, Suíça, Lituânia, 
Angola, Moçambique, Cabo 

Verde e Timor-Leste 

20 Outubro de 2015 PortugalGlobal SALSA - inovação que dá cartas no mercado de jeanswear SALSA Vestuário 

Espanha, França, Reino 
Unido e Irlanda, Alemanha, 
Marrocos, Angola, África do 

Sul e Médio Oriente 

21 Outubro de 2015 PortugalGlobal SISCOG - otimização de recursos com sucesso no mercado externo SISCOG 
Planeamento e gestão de 

recursos em empresas 
ferroviárias e metropolitanos 

Europa, China, Brasil e 
Estados Unidos da América 

22 Outubro de 2015 PortugalGlobal Sistrade - estratégia de sucesso no mercado internacional Sistrade 
Sistemas de gestão 

industriais 

Espanha, França, 
Alemanha, Polónia, Lituânia, 
Eslovénia, Croácia, Sérvia, 

Turquia, Líbano, Arábia 
Saudita, Qatar, Tailândia, 

Angola, México, Colômbia, 
Equador, Bolívia e Chile. 

23 Outubro de 2015 PortugalGlobal Sumol+compal - sucesso crescente no mercado internacional Sumol+compal Bebidas - 

24 Outubro de 2015 PortugalGlobal Vitacress - frescos de Portugal no mercado internacional Vitacress Alimentação 
Espanha, Benelux e Reino 

Unido 



O papel da comunicação digital na internacionalização das empresas portuguesas: 
A plataforma online by-PT 

 

Página | 128  
 

Elaboração própria  

N.º Data da publicação Publicação Título 
Empresa/Marca 

mencionada 
Sector 

Locais escolhidos para a 
internacionalização 

25 Outubro de 2015 PortugalGlobal Ydigital media - vocação para o mercado internacional Ydigital media 
Agência de publicidade e 

marketing 
80 Países 

26 Novembro de 2015 PortugalGlobal Imperial - chocolate português chega mais longe Imperial Chocolate 45 Países 

27 Novembro de 2015 PortugalGlobal BERD - Engenharia de pontes com sucesso no mercado internacional BERD Engenharia 

Europa Ocidental e na 
Polónia, Roménia, Rússia, 
Turquia, República Checa, 
Eslováquia, Índia, Coreia, 
Japão, Indonésia, Estados 

Unidos, Canadá, Brasil, Co-
lômbia, Peru, Venezuela, 

México, entre outros. 

28 Dezembro de 2015 PortugalGlobal 
Casa Agrícola Alexandre Relvas - exportação representa 70 por cento 

da atividade 

Casa Agrícola Alexandre 
Relvas 

Vinícola 

EUA, Brasil, Bélgica, 
Áustria, Alemanha, Holanda, 
Inglaterra, Irlanda, Angola, 

China, França, Timor, 
Coreia, Japão, Moçambique, 

Cabo Verde, Namíbia e 
África do Sul 

29 Dezembro de 2015 PortugalGlobal 
Primavera BSS - “Há espaço para crescer nos mercados que 

dominamos” 
Primavera BSS Software empresarial 

Espanha, Angola, 
Moçambique, Cabo Verde 
e Emirados Árabes Unidos 

30 Janeiro de 2016 PortugalGlobal ARALAB - inovação e tecnologia no mercado internacional ARALAB 
Biotecnologia e 
farmacêutica 

Roménia, Brasil, Tunísia, 
França, Itália, Bélgica, 

Suécia, Suíça, Alemanha ou 
Estados Unidos 

31 Janeiro de 2016 PortugalGlobal Casa Santos Lima - reconhecimento no mercado externo Casa Santos Lima Vinícola  

Alemanha, Angola, Bélgica, 
Canadá, China, Estados 

Unidos, Finlândia, Inglaterra, 
Noruega, Suécia, e Austrália 

32 Fevereiro de 2016 PortugalGlobal AIRFREE - prevenir alergias em 60 países AIRFREE 
Purificadores do ar 

desenvolvidos 
60 Países 

33 Fevereiro de 2016 PortugalGlobal Codil - uma aposta clara na inovação e na melhoria contínua Codil 
Fabricação de moldes para 

componentes técnicos e 
industriais 

Angola e Dubai 

34 Março de 2016 PortugalGlobal SPAL porcelanas - perfil exportador SPAL porcelanas Porcelanas 
Estados Unidos, Reino 
Unido, Espanha, Itália, 
Dinamarca e França 

35 Março de 2016 PortugalGlobal JP – inspiring knowledge: internacionalização pela educação JP 
Tecnologias de informação 

e comunicação 
80 Países 

36 Abril de 2016 PortugalGlobal 
Casa Agrícola Herdade do Monte da Ribeira – aumentar presença no 

mercado internacional 

Casa Agrícola Herdade do 
Monte da Ribeira 

Vinícola  
China, Alemanha, Suíça, 
Canadá, Bélgica, Holanda 

37 Abril de 2016 PortugalGlobal Montiqueijo - à conquista do mercado externo Montiqueijo Alimentação Europa e da Ásia 
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Tabela 18 – Continuação do clipping realizado nas publicações PortugalGlobal da AICEP 

CLIPPING PORTUGAL GLOBAL 

N.º Estratégias de comunicação Vantagens para a empresa Dificuldades no processo Observações 

1 - 
“Referência internacional nos mercados do têxtil, 
vestuário e calçado, onde lidera nos mercados em 
que opera” 

- 
“O seu objetivo é ser uma das maiores e 
melhores empresas na implementação 
de sistemas de informação de gestão” 

2 - 
“Alcançar o reconhecimento como marca 
internacional e como empresa inovadora com um 
forte posicionamento tecnológico” 

- 
“Inovação, diferenciação e 
especialização” 

3 - 
“Visibilidade e reconhecimento internacional, 
assegurando-lhe uma posição de destaque na 
indústria de papel” 

- “Processo inovador” 

4 
Criação de alojamentos turísticos que ajudam na 

divulgação dos produtos 
- - 

“Modernização da empresa, visando a 
diversificação e a abordagem a uma 
nova área de atuação, bem como o 
fornecimento de novas matérias-primas” 

5 
“Veículos de publicidade online, pela participação em feiras 
e eventos de especialidade e pelo contacto direto com 
parceiros estratégicos” 

“O BITalino tem recebido várias distinções a nível 
nacional e internacional” 

 

“O primeiro produto de origem 

portuguesa a entrar nos catálogos da 

SparkFun e MakerShed” 

6 - - - 

“Pioneira do ponto de vista tecnológico, 
como também um ponto de referência na 
qualidade e performance das suas 
entregas” 

7 Parceiros locais - - 

“Diferenciação em relação aos produtos 
análogos existentes no mercado, não só 
pela imagem mas, sobretudo, pela 
utilização eficaz e potenciadora desta 
matéria-prima” 

8 - - - 
- 
 
 



O papel da comunicação digital na internacionalização das empresas portuguesas: 
A plataforma online by-PT 

 

Página | 130  
 

N.º Estratégias de comunicação Vantagens para a empresa Dificuldades no processo Observações 

9 “Estratégia direcionada para o cliente” - - 

“Ambiciona aumentar o valor das suas 
empresas, reforçar a sua posição 
competitiva e transpor o atual nível de 
reconhecimento da marca a nível 
nacional e internacional” 

10 “Estabelecimento de relações de confiança e parceiros”  - - 

“Qualidade, na inovação e na excelência 
dos seus produtos e serviços, bem como 
na qualificação dos seus recursos 
humanos” 

11 Parceiros estratégicos 
“Consolidar a sua posição como player 
internacional” 

- 

“Qualidade, competitividade, inovação, 
atualização tecnológica e garantia de 
serviços pós venda de excelência são os 
fatores-chave de sucesso desta empre-
sa” 

12 
“Participação em feiras, eventos e ações realizadas nos 
mercados com maior interesse” 

“78 Distinções entre 2014 e 2015 com os vinhos 
tintos de 2011 e 2012, destacando-se as medalhas 
de Ouro nos prestigiados concursos mundiais” 

- - 

13 Parcerias internacionais - - 
“Continuar a crescer e sermos a 
empresa líder de mercado no sector das 
TIC” 

14 
“Presença regular nas principais feiras internacionais do 

setor” 
- - 

“Líder em novas tecnologias neste setor, 
utilizando maquinaria avançada em 
pedreiras, bem como na transformação” 

15 Feiras internacionais e missões empresarias 

“Promoveu a modernização da empresa, bem como 
a pesquisa de novos produtos, permitindo-lhe 
assegurar uma presença nos mercados mais 
exigentes” 

- 
“Aumentar o seu volume de vendas e 
rentabilidade, diminuindo a dependência 
dos mercados atuais” 

16 “Rebranding da marca para alargar território” - - 
“Foi a primeira marca certificada com o 
selo “Portugal sou eu” 

17 Feiras e eventos - - - 

18 - - - 
“A inovação e a diferenciação dos 
produtos são fatores-chave para o 
sucesso da P&I” 

19 - - - - 

20 
“Otimização de canais (nomeadamente a via digital / loja e 
canais web”)” 

“Reforçar a sua presença e reconhecimento a nível 
internacional” 

- 

“Privilegia a inovação e a diferenciação 
como fatores de competitividade para o 
seu crescimento a nível internacional e, 
em particular, no setor da moda” 

21 - 
“É um dos principais players deste mercado a nível 
mundial” 

- 
“A empresa tem apostado numa política 
de inovação e na qualidade dos seus 
produtos e serviços” 
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N.º Estratégias de comunicação Vantagens para a empresa Dificuldades no processo Observações 

22 

“Missões comerciais internacionais (…) desenvolvimento 
de software utilizando tecnologia de ponta e um sistema 
multilingue; contactos diretos com visitas ao cliente; 
parceiros” 

- - - 

23 - 
“Ser uma marca de referência no mercado 
internacional” 

- 

“A inovação é um dos principais fatores 
de sucesso da empresa, sendo 
fundamental, na opinião do diretor da 
SUMOL+COMPAL, para a diferenciação 
e valorização das marcas, fidelização 
dos clientes e dos consumidores e, 
sobretudo, para o desenvolvimento de 
relações duradouras com esses mes-
mos públicos-alvo” 

24 - - - 
“ A inovação tem sido uma das apostas 
da Vitacress.” 

25 - - - 

“Tem como ambição vir a ser uma das 
10 maiores agências mobile do mundo, 
tendo planeado abrir três novos 
escritórios internacionais a cada ano” 

26 “Parceria com um player local” 

“Apostando continuamente no lançamento de 
produtos diferenciadores, conquistando posições de 
liderança em vários segmentos e diversificando os 
mercados geográficos” 

- 
“Inovação e qualidade são os fatores-
chave do sucesso da marca” 

27 - - - 
“Qualidade elevada no fornecimento, 
nos produtos, na gestão, no apoio 
técnico e na qualidade de engenharia” 

28 - - - - 

29 Parcerias estratégicas - - - 

30 
“Novo site e novos materiais de comunicação, uma nova 
imagem nas feiras e conferências; publicidade below e abo-
ve the line; seleção de distribuidores” 

- - 
“Destacando-se pelo design dos seus 
produtos aliado às funcionalidades e 
performances que disponibilizam.” 

31 - 
“A empresa arrecadou perto de 800 medalhas, das 
quais 250 de ouro” 

- - 

32 
“Dealers e distribuidores, de preferência com penetração 
em cadeias de lojas” 

- - 
“Está associado à inovação e ao 
investimento em pesquisa e 
desenvolvimento” 

33 - - - 
“A Codil continuará a apostar fortemente 
na renovação dos seus produtos como 
fator diferenciador (…) inovar é a aposta” 

34 Feiras internacionais  - - 

“O contacto com mercados em que o 
design era um valor já bastante 
enraizado fortaleceu a sua aposta no 
design, como fator diferenciador da sua 
presença no mercado” 
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Elaboração própria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º Estratégias de comunicação Vantagens para a empresa Dificuldades no processo Observações 

35 “Processo de rebranding e parceiros estratégicos” - - 

“Continuar a crescer através do 
desenvolvimento da organização, mas 
também da capacitação do nosso capital 
humano, diversificando as nossas áreas 
de oferta com uma especial ênfase na 
área da Educação, onde somos uma 
referência mundial” 

36 
“Feiras setoriais e parceiros, distribuidores locais e 
consumidores” 

- - 
“Procurar espaço em mercados 
emergentes, como os países de Leste e 
os asiáticos” 

37 
“Grandes feiras internacionais e no contacto direto com 
distribuidores locais” 

- - 

“Apostando na qualidade e na inovação 
dos seus produtos, a empresa tem 
realizado investimentos na área da 
produção” 
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Apêndice 37 - ANÁLISE DO CLIPPING FEITO À SECÇÃO PORTUGALNEWS DA AICEP 

Tabela 19 - Clipping à secção Portugalnews da AICEP 

CLIPPING PORTUGALNEWS 

N.º 
Data da 

publicação 
Publicação Título 

Empresa/Marca 
mencionada 

Sector/Atividade  
Locais escolhidos para 
a internacionalização 

1 01-10-2015 PortugalNews Line Health entra no mercado americano Line Health Cuidados de saúde América 

2 01-10-2015 PortugalNews Zarph fecha negócio com o Banco alemão ProCredit Zarph; ProCredit Bancário Bulgária 

3 02-10-2015 PortugalNews Abertura da segunda loja de calçado português em Bruxelas Actitude.pt Calçado  Bruxelas 

4 02-10-2015 PortugalNews 
Navaltik Management ganha mais um cliente de referência em 

Angola 
Navaltik Management 

Consultores de 
engenharia 

Angola 

5 05-10-2015 PortugalNews 
Novo empreendimento turístico da HBD na Região Autónoma 

do Príncipe, o "Praia Sundy Eco-Resort" 
HBD Hotelaria 

Região Autónoma do 
Príncipe 

6 05-10-2015 PortugalNews ManWinWin Software em forte expansão na Roménia Navaltik Management 
Consultores de 

engenharia 
Roménia 

7 05-10-2015 PortugalNews PORCEL no mercado americano PORCEL  Porcelana  América 

8 06-10-2015 PortugalNews 
PHC reforça a sua estratégia de internacionalização para a 

América Latina 
PHC Informática  América Latina 

9 08-10-2015 PortugalNews Sonae Indústria lança nova coleção Innovus Sonae 

Retalho, serviços 
financeiros, tecnologia, 
centros comerciais e 

tecnologias 

Espanha 

10 12-10-2015 PortugalNews Sonae internacionaliza marca Sonae Art Sonae 

Retalho, serviços 
financeiros, tecnologia, 
centros comerciais e 

tecnologias 

Espanha 

11 15-10-2015 PortugalNews Pathena investe na ebankIT Pathena; ebankIT 
Sociedade de capital de 

risco 
- 

12 20-10-2015 PortugalNews 
Nonius foi selecionada como fornecedor da gestão de acesso 

à internet para os hotéis Belmond 
Nonius; Belmond Informática 

Madeira, Cidade do 
Cabo, Maiorca 

13 21-10-2015 PortugalNews Bikeemotion - Internacionalização Bikeemotion Comércio de bicicletas América 

14 26-10-2015 PortugalNews 
Sika Portugal superou os 20 milhões de euros de vendas em 
Angola 

Sika 
Produtos de construção 

e indústria  
Angola 

15 29-10-2015 PortugalNews Saphety lança solução eBillling no Brasil Saphety Informática  Brasil 
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N.º 
Data da 

publicação 
Publicação Título 

Empresa/Marca 
mencionada 

Sector/Atividade  
Locais escolhidos para 
a internacionalização 

16 30-10-2015 PortugalNews 
A Comissão Vitivinícola Regional do Tejo aposta no mercado 

Polaco 
Comissão Vitivinícola 

Regional do Tejo 
Vinícola  Polónia 

17 02-11-2015 PortugalNews Saphety entra no Sudoeste Asiático Saphety Informática Sudoeste Asiático 

18 02-11-2015 PortugalNews 
Phum Baitang Resort no Camboja é o primeiro cliente da 

Nonius no Sudeste Asiático 
Phum Baitang Resort; 

Nonius 
Hotelaria Sudeste Asiático 

19 05-11-2015 PortugalNews Evereste aposta na customização de sapatos Evereste Calçado Alemanha e a França 

20 06-11-2015 PortugalNews Sonae reforça internacionalização Sonae 

Retalho, serviços 
financeiros, tecnologia, 
centros comerciais e 

tecnologias 

Total de 69 países 

21 10-11-2015 PortugalNews Os vinhos da região do tejo consolidam o seu crescimento 
Vinhos da Região do 

Tejo 
Vinícola - 

22 10-11-2015 PortugalNews Sonae MC alarga exportação para 28 países Sonae  

Retalho, serviços 
financeiros, tecnologia, 
centros comerciais e 

tecnologias 

- 

23 12-11-2015 PortugalNews A Pelcor quer conquistar Nova Iorque Pelcor 
Acessórios em pele de 

cortiça 
Nova Iorque 

24 12-11-2015 PortugalNews Já pode usar a sua Via Verde em Espanha Via Verde Transportes Espanha 

25 13-11-2015 PortugalNews Recer apresenta a série Naprec Recer Cerâmica e azulejos Itália 

26 16-11-2015 PortugalNews Sika fornece soluções para edifício de luxo em Angola Sika 
Produtos de construção 

e indústria 
Angola 

27 16-11-2015 PortugalNews Rangel entra em Cabo Verde Rangel Logística 
Cabo Verde,  

Angola e Moçambique 

28 17-11-2015 PortugalNews 
GuestCentric expande a sua presença na Catalunha com o 

Torre Mirona Golf & Spa Resort 
GuestCentric Marketing digital Espanha 

29 17-11-2015 PortugalNews 
Primavera BSS lidera mercado em Angola, Moçambique e 

Cabo Verde 
BSS  Informática 

Angola, Moçambique e 
Cabo Verde 

30 18-11-2015 PortugalNews UNISSIMA aposta na internacionalização UNISSIMA Mobiliário África  

31 20-11-2015 PortugalNews Sonae adquire Losan Sonae 

Retalho, serviços 
financeiros, tecnologia, 
centros comerciais e 

tecnologias 

Espanha 

32 23-11-2015 PortugalNews Sotecnisol ganha duas novas obras na Argélia Sotecnisol 
Engenharia, construção, 

água, ambiente e 
energia 

Argélia 

33 30-11-2015 PortugalNews Cavalinho aposta na internacionalização Cavalinho 
Carteiras, bolsas, 

acessórios e calçado 
América Latina 

34 30-11-2015 PortugalNews Toworkfor. Calçado português ganha tração com sola Michelin Toworkfor Calçado 
Austrália, 

Canadá e EUA 
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N.º 
Data da 

publicação 
Publicação Título 

Empresa/Marca 
mencionada 

Sector/Atividade  
Locais escolhidos para 
a internacionalização 

35 30-11-2015 PortugalNews Sonae expande Zippy para as Filipinas Sonae 

Retalho, serviços 
financeiros, tecnologia, 
centros comerciais e 

tecnologias 

Filipinas 

36 04-12-2015 PortugalNews Chic by Choice garante investimento de 1,5 milhões de euros Chic by Choice Vestuário Inglaterra e Alemanha 

37 04-12-2015 PortugalNews Jofebar: 80 por cento da produção é para exportação Jofebar 
Fachadas, estruturas e 

caixilharia 

Angola, Bahrain, Brasil, 
Espanha, EUA, Grécia, 
Índia, Indonésia, Japão, 
Polónia, Reino Unido, 
Senegal, Singapura e 

Suíça 

38 09-12-2015 PortugalNews 
Sonae reforça presença em Moçambique com a abertura da 

primeira loja Zippy 
Sonae 

Retalho, serviços 
financeiros, tecnologia, 
centros comerciais e 

tecnologias 

Moçambique 

39 10-12-2015 PortugalNews Larus exporta bancos de Siza Vieira para Moçambique Larus 
Construção e 
equipamentos 

Moçambique 

40 10-12-2015 PortugalNews SAP abre novo escritório em Angola SAP Informática Angola 

41 11-12-2015 PortugalNews 
Vinhos da Quinta dos Plátanos e Joaquim Arnaud entram em 

Macau 

Vinhos da Quinta dos 
Plátanos e Joaquim 

Arnaud 
Vinícola  Macau 

42 16-12-2015 PortugalNews José Luís Madeiras exporta para a Ásia José Luís Madeiras 
Transformação e 

comercialização de 
madeira 

Ásia  

43 16-12-2015 PortugalNews Zippy chega à Tunisia Zippy 

Retalho, serviços 
financeiros, tecnologia, 
centros comerciais e 

tecnologias 

Tunísia  

44 18-12-2015 PortugalNews Nonius fornece Internet para hóspedes em resort no México Nonius Informática México  

45 28-12-2015 PortugalNews 
Exclusive Group alarga Divisão Exclusive Capital para Bélgica 

e Luxemburgo 
Exclusive Group Informática Bélgica e Luxemburgo 

46 28-12-2015 PortugalNews Grupo português ISQ compra empresa espanhola ISQ  
Inspeções, Consultoria, 
Laboratórios, Formação 

Espanha 

47 29-12-2015 PortugalNews Real Estate Boutique presente em Abu-Dhabi e Israel Real Estate Boutique  
Consultores em 

Imobiliário 
Abu-Dhabi e Israel 

48 29-12-2015 PortugalNews Zarph conquista o mercado grego Zarph Bancário Grécia 

49 07-10-2016 PortugalNews Projeto solidário D’ AVO With Love ruma à Alemanha D’AVO With Love 

Transformação de 
fronhas doadas em 

vestidos para crianças 
necessitada 

Alemanha 
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N.º 
Data da 

publicação 
Publicação Título 

Empresa/Marca 
mencionada 

Sector/Atividade  
Locais escolhidos para 
a internacionalização 

50 08-01-2016 PortugalNews Grant Thornton Portugal abre escritório na Guiné-Bissau Grant Thornton 

Auditorias, assistências 
contabilísticas, 
organização de 

empresas e organismos 
públicos 

Guiné-Bissau 

51 13-01-2016 PortugalNews Produtos Bluepharma chegam ao mercado brasileiro Bluepharma Farmacêutica  Brasil 

52 19-01-2016 PortugalNews Empark conquistou novos projetos internacionais em 2015 Empark 
Gestão de 

estacionamento 
Turquia e Reino Unido 

53 22-01-2016 PortugalNews 
Adega de Cantanhede soma sucessos e reforça presença nos 

mercados internacionais 
Adega de Cantanhede Vinícola  

Canadá, EUA, Brasil, 
Japão, China, 

Alemanha, Finlândia, 
Suíça e França 

54 25-01-2016 PortugalNews 
LUSOPAY torna-se em janeiro 2016 na primeira instituição de 

pagamento portuguesa a estar registada em toda a União 
Europeia 

LUSOPAY 
Instituição de 
Pagamento 

Estados membros da UE 

55 25-01-2016 PortugalNews 
ManWinWin Software conquista o seu primeiro projeto no 

Egipto 
ManWinWin 
Management 

Consultores de 
engenharia 

Egipto  

56 25-01-2016 PortugalNews Navaltik Management consolida a sua aposta no Brasil 
ManWinWin 
Management 

Consultores de 
engenharia 

Brasil 

57 25-01-2016 PortugalNews OLI aposta no seu crescimento em Espanha OLI 
Produção de 
autoclismos 

Espanha 

58 26-01-2016 PortugalNews CODIL Aposta na Internacionalização CODIL 
Fabricação de moldes 

para componentes 
técnicos e industriais 

Angola  

59 26-01-2016 PortugalNews PREBUILD Regressa ao Norte de África PREBUILD Construção civil Argélia 

60 26-01-2016 PortugalNews À Capucha | objetivo: internacionalizar a marca em força À Capucha Vestuário - 

61  PortugalNews Saphety fecha negócio com gigante brasileira Oi Saphety Informática Brasil 

62 28-01-2016 PortugalNews Sonae internacionaliza Goodis Sonae 

Retalho, serviços 
financeiros, tecnologia, 
centros comerciais e 

tecnologias 

 
Espanha, Grécia, 

Marrocos, El Salvador, 
Israel, Índia, Timor, 
Roménia, Mongólia, 
Guatemala e, mais 
recentemente, na 
Amazon França 
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63 29-01-2016 PortugalNews 
Casa Agrícola Alexandre Relvas pretende reforçar as suas 

vendas nos EUA 
Casa Agrícola Alexandre 

Relvas 
Vinícola  

EUA, Brasil, Bélgica, 
Áustria, Alemanha, 
Holanda, Inglaterra, 

Irlanda, Angola, China, 
França, Timor, Coreia, 
Japão, Moçambique, 

Cabo Verde, Namíbia e 
África do Sul 

64 01-02-2016 PortugalNews 
Porto de Leixões regista crescimento significativo e exporta 

para 184 países em 2015 
Porto de Leixões Mercadorias 184 Países 

65 02-02-2016 PortugalNews 
A Europa e a América vão ser os mercados mais importantes 

de marcas de luxo nos próximos cinco anos 
- Marcas de luxo Europa e América 

66 03-02-2016 PortugalNews 
Simulador automóvel português inova mundialmente e prepara 

internacionalização 
- Automóvel Alemanha 

67 03-02-2016 PortugalNews 
Balanças Marques na Europain para reforçar posição no 

mercado francês 
Balanças Marques 

Pastelaria, padaria e 
restauração 

França 

68 05-02-2016 PortugalNews 
Portugal autorizado a exportar Pêra Rocha do Oeste para a 

Colômbia 
Pêra Rocha Alimentação  Colômbia 

69 08-02-2016 PortugalNews S&F projeta equipamentos escolares no Brasil S&F Arquitetura e engenharia Brasil 

70 08-02-2016 PortugalNews Máquina de café inovadora dá a volta ao mundo Fiamma Máquinas de café 

Milão, Londres, Paris, 
Hamburgo, Moscovo, 

São Paulo, Dubai, 
Singapura, Tokyo, 
Taipé, Shanghai, 

Guangzhou, e agora em 
Seoul e mais 3 cidades 

na Coreia do Sul 

71 10-02-2016 PortugalNews Virtual Power Solutions entra no Reino Unido Virtual Power Solutions Energia Reino Unido 

72 15-02-2016 PortugalNews Empark Portugal ganha novas concessões em Istambul Empark 
Gestão de 

estacionamento 
Istambul 

73 18-02-2016 PortugalNews Growin aposta na internacionalização em 2016 Growin Consultor de Engenharia Reino Unido 

74 18-02-2016 PortugalNews 
PALADIN inaugura plataforma logística de apoio à 

internacionalização 
PALADIN Alimentação  

Marrocos, Argélia, Líbia 
e Jordânia ou Arábia 
Saudita, Israel e Índia 

75 22-02-2016 PortugalNews 
Estados Unidos e Angola são os principais destinos dos 

Vinhos de Lisboa 
Vinhos de Lisboa Vinícola 

Estados Unidos e 
Angola 

76 22-02-2016 PortugalNews Larus estreia-se nos Estados Unidos da América Larus 
Construção e 
equipamentos 

Estados Unidos da 
América 

77 22-02-2016 PortugalNews Portugal exporta vinho para a cadeia Pão de Açúcar no Brasil Pão de Açúcar Vinícola Brasil 
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Publicação Título 
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mencionada 
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78 23-02-2016 PortugalNews Frotcom implementado na Macedónia Frotcom 
Sistemas de localização 
de veículos e de gestão 

de frotas 
Macedónia 

79 23-02-2016 PortugalNews 
Ábaco Consultores implementa a primeira solução SAP 

S/4Hana na América Latina 
Ábaco Consultores Consultoria América Latina 

80 24-02-2016 PortugalNews 
Mobiliário Português Desenvolvido para a Ilha do Cabo - 

Angola 
Amop Mobiliário Angola 

81 01-03-2016 PortugalNews Bizdirect celebra parceria internacional com a Nintex Bizdirect Informática 90 Países 

82 07-03-2016 PortugalNews Stabörd&Co presente em Miami e Madrid Stabörd&Co Design Miami e Madrid 

83 09-03-2016 PortugalNews ISQ inicia projeto em Abu Dhabi ISQ 
Inspeções, Consultoria, 
Laboratórios, Formação 

Abu Dhabi 

84 11-03-2016 PortugalNews BI4ALL cresce nos mercados internacionais BI4ALL Business Intelligence - 

85 14-03-2016 PortugalNews PHC reforça presença internacional PHC Informática América Latina 

86 15-03-2016 PortugalNews Pekan Jewellery aposta no reforço do mercado espanhol Pekan Jewellery Joalharia  Espanha 

87 17-03-2016 PortugalNews Sonae reforçou internacionalização em 2015 Sonae 

Retalho, serviços 
financeiros, tecnologia, 
centros comerciais e 

tecnologias 

72 Países 

88 18-03-2016 PortugalNews ISQ aposta em mercado externos ISQ 
Inspeções, Consultoria, 
Laboratórios, Formação 

Argélia, Angola e 
Moçambique 

89 22-03-2016 PortugalNews Sonae cresce 5 por cento a nível internacional Sonae 

Retalho, serviços 
financeiros, tecnologia, 
centros comerciais e 

tecnologias 

72 Países 

90 28-03-2016 PortugalNews GSTEP reforça presença externa GSTEP Business Intelligence 
África, 

Reino Unido e Suíça 

91 29-03-2016 PortugalNews Indústria portuguesa da saúde amplia vendas ao exterior - Saúde 
Estados Unidos da 

América, a Alemanha, o 
Reino Unido e Angola 

92 30-03-2016 PortugalNews State of the Art lança estratégia de internacionalização State of the Art Marketing - 

93 31-03-2016 PortugalNews Vinhos Mont'Alegre alargam distribuição para o Brasil Vinhos Mont'Alegre Vinícola Brasil 

94 31-03-2016 PortugalNews EFAPEL mantém rota de crescimento internacional EFAPEL Artigos Eletrónicos 
Europa, África e países 

sul-americanos 
(Colômbia, Perú e Chile) 

95 31-03-2016 PortugalNews Eurotrials abre novo escritório no México Eurotrials Investigação clínica 
México, Brasil, 

Argentina, Chile e 
Espanha 

96 05-04-2016 PortugalNews NOESIS reforça aposta na internacionalização NOESIS Informática Irlanda 
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Locais escolhidos para 
a internacionalização 

97 11-04-2016 PortugalNews ITSector pretende crescer nos mercados europeus ITSector 
Soluções de sistemas 
de informação para o 

setor financeiro 

França, Inglaterra, Suíça 
e Alemanha 

98 12-04-2016 PortugalNews 
Opensoft pretende conquistar novos mercados internacionais 

em 2016 
Opensoft Informática Moçambique 

99 22-04-2016 PortugalNews Altronix aposta nos mercados internacionais em 2016 Altronix 
Soluções de 

Identificação Automática 
e Mobilidade 

Espanha, Alemanha, 
Malásia, Cabo Verde, 
Angola, Moçambique, 

São Tomé e Príncipe e 
Timor-Leste 
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CLIPPING PORTUGAL NEWS 

N.º Estratégias de comunicação Vantagens para a empresa Dificuldades no processo Observações 

1 "Parceria com a Universidade do Texas facilitou os contactos” - 
“O lançamento de um novo produto 
obrigou a uma alteração de identidade”. 

“A Europa também faz parte das 
prioridades da empresa portuguesa”. 

2 “Apoio do seu parceiro local, a United Bank Service”. 
“Vem reconhecer a credibilidade das soluções que a 
Zarph tem vindo a desenvolver”; “negócio 
internacional num setor estratégico” 

- - 

3 - - - 
“Pretende continuar a expandir o número 
de lojas no mercado belga nos próximos 
anos”.  

4 - “Vem aumentar o portefólio da Navaltik Management” - 
“Oferta de produtos diversificada e 
diferenciada e com um compromisso de 
qualidade, confiança e proximidade” 

5 - 

“Simboliza os valores do Grupo HBD a nível da 
proteção da biodiversidade, integração cultural e 
ambiental e criação de uma oferta turística de 
excelência”  

 

“Desenvolvimento dos demais projetos 

previstos para a Roça Paciência, Praia 

Macaco e Praia Boi” 

6 Parceiro local “Importante carteira de clientes” - 
“35 por cento da faturação da Navaltik 
Management proveio de mercado 
externo” 

7 - - - - 

8 - - - - 

9 - 

“A nova coleção constitui-se como um elemento-
chave na estratégica comercial global ao oferecer a 
mesma gama de decorativos e acabamentos em 
todas as geografias” 

- - 

10 - - - - 

11 - 
“Acelerar a expansão internacional da tecnologia 
portuguesa para potenciar a sua afirmação 
como player de referência mundial no seu setor” 

- - 

12 - - - 

“Esperam ampliar esta parceria a hotéis 
da Rússia e do México e expandir para o 
Sudeste Asiático em 2016” 
 

Tabela 20 - Continuação do clipping à secção Portugalnews da AICEP 
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N.º Estratégias de comunicação Vantagens para a empresa Dificuldades no processo Observações 

13 
“Parceiros (…) contribuírem para o crescimento e vitalidade 
de Birmingham” 

“Marca uma intensa mudança cultural (…) 
Inauguramos a nova era do sistema de transportes em 
Birmimgham” 

- 
“É a solução mais inovadora no mercado, 
totalmente desenvolvida em Portugal” 

14 - - - 

 “A empresa contribui assim 
significativamente para o notório 
desenvolvimento das obras públicas e 
infraestruturas deste país” 

15 - - - - 

16 
“Visita de profissionais do mercado polaco à região dos 
Vinhos do Tejo” 

“Maior abertura e exposição aos produtos 
portugueses e assim criar novas oportunidades aos 
vinhos portugueses” 

- - 

17 Parcerias comerciais (“acordo entre ambas as entidades”) - - “Um serviço pioneiro em todo o mundo” 

18 - - - - 

19 

“Neste momento o que tem força é a internet. Queremos um 
departamento estruturado e personalizado que nos dê 
visibilidade e eleve também a nossa marca e qualidade nestes 
formatos digitais” 

- 
“A crise trouxe algumas preocupações em 
mercados onde o Evereste já dava cartas” 

“A qualidade e aposta no segmento 
médio/alto” 

20 - - - - 

21 
“Ações de promoção em mercados estratégicos 
internacionais” 

- - - 

22 Parceiros   

“Investir na inovação, investigação e 
desenvolvimento com o objetivo de 
reforçar a proposta de valor para os seus 
clientes” 

23 - - - - 

24 Acordo comercial - - - 

25 - - - 
“Série de fusão entre a tradição e a 
modernidade (…) de diferenciação e 
personalização de projetos” 

26 - - - - 

27 - - - - 

28 Parcerias comerciais 
“Fortaleça a sua presença digital e aumenta as vendas 
online” 

- - 

29 “Rede internacional de parceiros; recursos humanos próprios” - - - 

30 - - - - 

31 - - - - 

32 Parcerias comerciais - - - 

33 - “Reforçar a marca Cavalinho” - - 

34 - - - - 

35 - - - - 
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N.º Estratégias de comunicação Vantagens para a empresa Dificuldades no processo Observações 

36 - - - - 

37 - - - 
“A primeira vez que uma empresa 
portuguesa ganha a distinção máxima” 

38 - - - 
“Produtos de qualidade a preços atrativos, 
adaptando-se a diferentes realidades, 
contextos e culturas” 

39 - 
“Reforça a sua intervenção em projetos urbanísticos 
de referência” 

- - 

40 Parceiros comerciais 
“Fortalecer as relações com o governo, clientes e 
parceiros de negócio do país, bem como na expansão 
das operações na África Lusófona” 

- - 

41 - 

“Todas as referências de produtos destes dois 

produtores estão presentes em garrafeiras e 

restaurantes macaenses” 

- - 

42 - - - 
“Sendo pioneira no seu setor de atividade 
a utilizar esta tecnologia de leitura ótica”  

43 

“Introdução de novas tecnologias para uma maior interação e 
proximidade com os clientes, com o objetivo de melhorar a 
sua experiência de compra”; Franchising com parceiro 
comercial” 

- - 

“Abertura de mais quatro lojas no país até 

2019” 

 

44 Parceiros locais 
“Reforçar a sua presença no território e prestar o 

melhor serviço aos clientes” 
- - 

45 - - - 
“Expansão estratégica para mais países 

nos próximos três meses” 

46 Parceiros comerciais 
“Um serviço mais próximo e diversificado para todos 

os clientes e parceiros”  
- - 

47 Protocolos de colaboração 
“Posicionando a empresa como uma das marcas 

portuguesas de referência” 
- - 

48 - - - - 

49 - - - 

“Indústria tradicional como o setor têxtil 

pode ser inovadora, criativa, competitiva 

mas também genuinamente solidária” 

50  - - - - 

51 - 
“Reforça o sentimento de satisfação dos 

colaboradores pelo resultado da avaliação” 
- - 

52 - - - 
“A marca da inovação no modelo de 

estacionamento” 

53 - 
“Presença dos seus vinhos nos principais canais de 

distribuição nacionais e além-fronteiras” 
- 

 

- 
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N.º Estratégias de comunicação Vantagens para a empresa Dificuldades no processo Observações 

54 - - - 

“Apresenta como grande vantagem o 

baixo preço quando comparados com 

outras formas tradicionais de receber 

pagamentos” 

55 - - - 

“Outros projetos previstos nestes países e 

tem várias iniciativas planeadas nestes 

mercados estratégicos para a empresa” 

56 - 
“Aumentar o portefolio da Navaltik Management no 

Brasil” 
- - 

57 
“Criação de uma nova direção comercial e participação em 
mostras de referência” 

- - 
“Investimento em inovação alavancará o 

seu crescimento na construção nova” 

58 - - - - 

59 - - - - 

60 
“A sua página oficial e os perfis em redes sociais como o 
Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr e Twitter” 

- - 

“Qualidade, o saber-fazer, produtos que 

têm uma história, que possa ser contada 

com orgulho” 

61 Parcerias comerciais 

“Simplificar e acelerar o processo de emissão de 

faturas e reduzir custos e erros inerentes ao processo 

de faturação” 

- - 

62 “Presença nas principais feiras mundiais (…) uma 

plataforma online” 
- - 

“Forte investimento em inovação, 

investigação e desenvolvimento de 

produto (…) marcas de reconhecida 

qualidade e com potencial de afirmação 

internacional”  

63 - - - - 

64 - - - - 

65 - - - - 

66 - - - - 

67 - - - 

“Mais evoluído simulador automóvel da 

Península Ibérica, que é português e tem 

características tecnológicas únicas em 

termos mundiais” 

68 “Contactos com diferentes revendedores” - - - 

69 - - - - 

70 
“Apresentações em feiras internacionais e em seminários de 
formação com a sua rede de distribuidores” 

- - 
“Um inovador sistema de caldeiras 

independentes” 
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N.º Estratégias de comunicação Vantagens para a empresa Dificuldades no processo Observações 

71 Parcerias estratégicas - - 

“As mais avançadas soluções de 

poupança de energia fornecidas aos 

clientes” 

72 - 
“Alavancar  o crescimento registado pela Empark 

Portugal nos últimos anos” 
- - 

73 “Parcerias e equipas de outsourcing” - - - 

74 - 
“Crescer 65 por cento nos últimos dois anos e 

aumentar o número de postos de trabalho” 
- - 

75 - - 
“Angola era o principal destino dos 
nossos vinhos mas, com os “ventos” 
desfavoráveis no início de 2015” 

- 

76 - - - - 

77 - 
“Exportação de pelo menos 20 contentores de vinho 

português” 
- - 

78 - - - 
“Assegura um serviço melhor e mais 

completo aos seus clientes” 

79 “Aposta estratégica na plataforma”   “É uma solução robusta e inovadora” 

80 - 

“Um dos principais 'players' mundiais de 

desenvolvimento e produção de soluções 

especializadas de mobiliário urbano” 

- - 

81 Parceria estratégica - - - 

82 - - - - 

83 - “Exportar conhecimento” - - 

84 

“Aposta estratégica da empresa na adequação e relevância 
da sua oferta e das parcerias estratégicas estabelecidas 
assim como da aposta no capital humano (…) cooperação 
com os principais players de mercado” 

“Maior capacitação para responder aos desafios de 

negócio atuais e futuros dos seus clientes” 
- - 

85 - - - 
“Uma estratégia de investimento em 

inovação” 

86 - - - 
“Continuar a surpreender e a marcar a 
diferença (…) uma referência de inegável 
bom gosto no setor da joalharia ‘fashion’” 

87 - 
“Sustentam a sua posição de liderança mantendo 

níveis de rentabilidade operacional de referência” 
- - 

88 - “Afirmação da engenharia portuguesa no mundo” - 
“Prepara a internacionalização para a 
Ásia”  

89 - - - - 

90 - “Liderança nos mercados onde atua” - 
“Pretende entrar no mercado espanhol, 
consolidar o negócio em África e estar 
atenta ao Reino Unido e à Suíça” 
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Elaboração própria  

 

 

 

 

 

 

 

N.º Estratégias de comunicação Vantagens para a empresa Dificuldades no processo Observações 

91 - - - - 

92 “Rede de artistas e entidades culturais em todo o mundo” 
“Redefinir a sua estratégia de comunicação e gerar 

tráfego” 
- - 

93 - 
“Claro sinal de que a marca está a crescer e a afirmar-

se com qualidade e ambição” 
- - 

94 - 
“Criação de 20 novos postos de trabalho, em diversos 

departamentos da empresa” 
- - 

95 - - - - 

96 Parcerias comerciais 
“Entrar em contacto com as melhores práticas 

tecnológicas em todo o mundo” 
- 

“Expandir a oferta de soluções para os 
nossos Clientes, reforçar o investimento 
inovação em serviços e produtos em 
Portugal e continuar a aposta de 
crescimento nos mercados 
internacionais” 

97 - - - 

“Prevemos aumentar o total de 
colaboradores na ordem dos 10 por 
cento por cada novo centro de 
competências” 

98 - - - 
“A Opensoft renovou o seu estatuto de 
PME Excelência e PME Líder” 

99 - - - 

“Criar oito postos de trabalho, investir 150 
mil euros na área da investigação e 
desenvolvimento e apostar noutros 
mercados” 



 
 

APÊNDICE 38 - WORDCLOUD: NÚMERO DE VEZES QUE SURGE CADA UMA DAS CATEGORIAS   

Tabela 21 - Wordcloud n.º1 

POSIÇÃO CATEGORIA NÚMERO DE VEZES 

1.º Informática 17 

2.º Vinícola 11 

3.º Consultoria 10 

4.º Construção e indústria 9 

4.º Retalho 9 

5.º Alimentar 6 

 

Elaboração própria 

 

Tabela 22 - Wordcloud n.º2 

POSIÇÃO CATEGORIA NÚMERO DE VEZES 

1.º Espanha 27 

2.º Angola 26 

3.º Brasil 20 

3.º Inglaterra 20 

4.º França 18 

4.º Alemanha  18 

5.º EUA 17 

5.º Moçambique 17 

 

Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXOS   
 

Anexo 1 - OS DEZ PRINCIPAIS CLIENTES DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AICEP (2015, p. 7) 

Anexo 2 – LISTA DAS MARCAS PRESENTES NO WEBSITE OFICIAL DA BY-PT, NO DIA 2 DE 

JANEIRO DE 2016 

Figura 20 – As marcas no website oficial da by-PT, no dia 2 de janeiro de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Os dez principais clientes das exportações portuguesas entre 
janeiro e junho de 2014 e janeiro e junho de 2015 

Fonte: http://www.by-pt.com/pages/brands   

 

http://www.by-pt.com/pages/brands
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Anexo 3 - A plataforma by-PT na revista Marketeer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reis (2015, p. 64)  

Figura 21 - A by-PT na revista Marketeer 
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(Continuação da figura 21: a by-PT na revista Marketeer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reis (2015, p. 65)  
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(Continuação da figura 21: a by-PT na revista Marketeer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Reis (2015, p. 66). 


