
Copos para
que vos quero

adCaffe

Tudo começou com a ambição de dois jovens estudantes de engenharia.
Hoje em dia, é uma empresa que faz publicidade de várias marcas

em copos de cafés, restaurantes e pastelarias. Criada por quatro jovens
em Outubro de 2012, a adCaffe já é um sucesso no mercado nacional

e prepara-se para dar cartas no mercado macaense
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Numa altura em que se fala
de empreendedorismo e cria-

ção do próprio emprego, qua-
tro rapazes licenciados em

engenharia resolveram pas-

sar da teoria à acção.

Vasco Moreira e Gonçalo

Mendes ainda estavam na fa-

culdade quando decidiram
criar a sua própria empresa:

«Queríamos ter um projecto
nosso e a ambição era conse-

guirmos alguma coisa que ti-
vesse projecção nacional», ex-

plica Vasco. Juntaram-se a

mais dois colegas do seu cur-

so - Engenharia Industrial, no

Instituto Superior Técnico -e
começaram a trabalhar em

ideias para um projecto ini-
cial. «Desenvolvemos um pro-
vador de roupa interactivo»

que dava a possibilidade tan-
to ao cliente de interagir com

a roupa - podia trocar o tama-
nho da peça sem sair do pro-

vador, através do ecrã táctil

que estava ligado aos tablets

dos colaboradores da loja -
mas também dava a possibili-

dade à loja de fazer uma me-

lhor gestão do seu stock.

Foi este projecto que lhes
deu entrada para as instala-

ções onde se encontram hoje
em dia: a Incubadora, no Ta-

guspark. Um espaço, em Oei-

ras, que pretende apoiar no-

vas ideias de negócio e onde

as instalações são alugadas
mediante aprovação de um

projecto submetido pelos can-

didatos. «Percebemos que era
um projecto que ia resultar a

médio/longo prazo e começá-
mos a pensar em outras
ideias porque queríamos um
projecto simples, básico, que
funcionasse e que a curto pra-
zo nos desse dinheiro».

Nesta altura, os outros dois

colegas de Vasco e Gonçalo
seguiram o seu caminho e

Afonso Oliveira e Diogo Lo-

pes entraram a bordo. «Co-

meçámos a observar todos os

meios de comunicação e per-
cebemos que há um objecto
que está connosco todos os

dias, sempre que vamos a um

café e é aproveitado pura e

simplesmente para comuni-
car marcas de bebidas», e as-

sim surgiu o conceito de fa-

zer publicidade de várias
marcas através de copos, que
se encontram em vários esta-

belecimentos de restauração.
Em Outubro de 2012, estes

quatro jovens criaram a em-

presa adCaffe - advertise-

«Queríamos um projecto
simples, básico,

que funcionasse e
que a curto prazo
nos desse dinheiro»

mení in caies (publicidade
em cafés) - e conta já com
clientes como o Banco Bic - o

primeiro cliente que surgiu
em Dezembro do mesmo ano

-, a Portugal Telecom e o Ins-

tituto Superior Técnico. «A

nossa TnáYimfl é Yourßrand
In Their Hand, já que o con-

sumidor coloca a mão na
marca do cliente e olha para
o copo pelo menos dez vezes

antes de beber e 'agarra' na

marca, o que é poderoso do

ponto de visto de marketíng.
O grande objectivo é sur-

preender o consumidor, ge-

rar buzz elevá-lo à acção», ex-

plica Vasco.

Os copos são fornecidos

pela adCaffe e podem ser ou

de vidro ou de policarbona-
to, um material com uma
textura semelhante à do

plástico, que torna o copo in-

quebrável e que foi utiliza-
da para a campanha da PT.

«O copo do MEO Arena foi
muito elogiado pelos cafés

por não partir. É um copo
inovador e português».

Inicialmente, os quatro ra-

pazes tiveram de ir de café

em café, falar com os donos e

apresentar as suas propos-
tas: «Propusemo-nos preen-
cher o stock inteiro de copos

que precisassem, sem custos

- os cafés gastam em média
três mil euros em copos, por
ano - e a única condição é te-

rem de usar os copos massi-

vamente, durante um mês»,
conta Vasco. Cada campa-
nha tem uma duração de um
mês e o preço varia consoan-

te o número de cafés em que
são distribuídos os copos.
«Fizemos um estudo depois
da nossa companha em que
chegámos à conclusão que



um copo está à nossa frente

cerca de 18 minutos e 42 se-

gundos, portanto as pessoas
têm tempo de assimilar o

que lá está».

Em cada campanha são dis-

ponibilizados entre 10 e 20 mil

copos aos parceiros da adCaffe:

cafés, pastelarias, restauran-

tes, entre outros estabeleci-

mentos. Hoje em dia, contam

com cerca de 400 parceiros, es-

palhados por várias cidades do

país como Lisboa, Porto, Coim-

bra, Aveiro, Braga, Faro, entre

outras. A empresa dá ainda a

possibilidade a cada cliente de

escolher o targetáe cada cam-

panha, através de redes cria-
das pela adCaffe: profissional,

universitário, saúde, entre ou-

tros segmentos.
No final da campanha, a

empresa dá aos clientes três

«0 grande objectivo
é surpreender o

consumidor, gerar buzz
e levá-lo à acção»

hipóteses: ficar com os co-

pos que sobraram dos cafés,
reciclá-los ou podem ainda
doar os copos ao Banco En-

tre Ajuda, que depois se en-

carrega de fazer a distribui-

ção dos mesmos por canti-
nas sociais.

A ambição destes jovens

empreendedores levou-os a

olhar para outros mercados,
nomeadamente o de Macau.

«Tivemos a sorte de ter o con-

tacto de uma pessoa em Ma-

cau que se mostrou extrema-
mente Interessada em nos co-

nhecer». Durante um mês,
Vasco e Gonçalo estiveram
do outro lado do mundo a

«apresentar o projecto, ter
reuniões com clientes e anga-
riar parceiros. Não há nada
de concreto ainda, mas temos

muita expectativa e esperan-

ça de poder actuar no merca-
do de Macau». Mas estes em-

preendedores estão longe de

ficar por aqui: «Isto é um pro-
jecto inovador porque nunca
foi feito antes, em nenhum
país do mundo» e as próxi-
mas paragens deverão passar

por Angola e pelo Brasil. •
rita.porto@sol.pt


