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R
esponder ao desafio da revista da AICEP para 
falar de Inovação, tendo como pano de fundo a 
história de sucesso da Zap, é verdadeiramente 
um prazer. E também uma oportunidade 

para partilhar um percurso que merece ser conhecido, 
pelo que pode inspirar outros projetos, sobretudo em 
mercados e em contextos em que não seria previsível 
antecipar os resultados e o impacto alcançados.

Para melhor se compreender esse percurso, vale a pena 
de forma resumida falar sobre o papel da Inovação (tantas 
vezes associada a uma boa dose de coragem e ousadia) 
nos Mercados em que se faz sentir. É habitual constatar-se 

que os Operadores melhor sucedidos de cada Mercado 
buscam incessantemente a descoberta das fontes de valor 
dos Negócios em que exercem a sua atividade, e tentam 
aprofundar a sua performance nesse domínio. De tempos 
a tempos, o foco é alterado e a linha de continuidade é 
de um momento para o outro substituída por uma nova 
abordagem que ajuda a saltar para um novo e disruptivo 
patamar de desempenho. A ciência da Gestão vai ajudando 
a criar algumas simplificações da realidade e da sua 
evolução, ajudando a difundir com cada vez maior rapidez a 
partilha e aplicação desse conhecimento. 
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“De tempos a 
tempos, o foco é 

alterado e a linha 
de continuidade 

é de um momento 
para o outro 

substituída por uma 
nova abordagem 

que ajuda a saltar 
para um novo e 

disruptivo patamar 
de desempenho”
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De forma simplificada, há algumas décadas o foco estava no 
Produto. Nas suas potencialidades, nas suas características 
intrínsecas, na forma como era comunicado, em última 
análise como se destacava dos demais. Atingido o nível de 
maturidade desse conceito de Produto, tivemos a época 
dos Serviços. Resultavam da combinação de Produtos, 
muitas vezes associados a outros Serviços. Mais do que 
a preocupação com as características intrínsecas dos 
Produtos adquiridos, a valorização passou a incidir cada vez 
mais nas soluções que o Serviço proporcionava, tendo ganho 
terreno inicialmente nos negócios B2B e progressivamente 
tendo feito caminho junto de todos os consumidores. Nos 
últimos anos, um novo patamar começou a ser definido: o 
da Experiência. Acrescenta aos anteriores um nível criativo 
que permite surpreender, de inovação que permite redefinir 
fronteiras, e tantas vezes de ousadia que empurra os 
mais bem sucedidos para resultados que o mundo global 
e mediático faz exponenciar. Estas etapas, meramente 
conceptuais para o exercício deste artigo, vão ganhando 
formas e conhecendo timings distintos entre mercados 
e geografias, não poucas vezes vão-se sobrepondo, mas 
de uma forma ou de outra é possível identificar os seus 
contornos e características. 

A ZAP está em vésperas de comemorar o seu 10.º 
Aniversário, tendo iniciado em 2010 as suas Operações 
em Angola. Em grande medida desenvolveu o seu caminho 
ao longo desta década aplicando aquilo que de forma 
conceptual e simplificada atrás se descreveu. Foi um projeto 
que desde o nascimento conseguiu com grande sucesso 
aliar a inovação, a ousadia e a criatividade, de tal ordem que 
essas características ficaram forjadas no ADN e na cultura da 
própria Empresa. A ZAP começou por inventar um Mercado 
até então inexistente em Angola: o do serviço de televisão 
por subscrição de acesso democratizado, com a adesão 
ao serviço a poder ser feita a partir de preços substan-
cialmente mais reduzidos do que o Operador incumbente 
em Angola, tendo mais tarde estendido essa abordagem a 
Moçambique. O serviço de televisão por satélite já estava 
disponível em Angola mas apenas a uma pequena minoria 
que tinha condições económicas para suportar os preços 
elevados então praticados. Poucos anos depois, a ZAP era 
já líder deste segmento, mesmo tendo como concorrente 
direto o maior player do continente Africano. Para o alcançar, 
para além da democratização do acesso, a Zap apostou por 
colocar o Cliente no centro da sua ação: com um Customer 
Care que passou a ser rapidamente a referência do mercado, 
com uma rede comercial – de Lojas próprias e Agentes 
– de grande proximidade, com muito maior facilidade no 
pagamento do serviço, com o desenvolvimento de uma 
marca irreverente, quente, que vibrava com a Cultura e dava 
resposta às expectativas das populações a que se dirigia. Mas 
não se ficou por aqui – fácil foi perceber que para o sucesso 
dessa caminhada eram absolutamente indispensáveis os 
conteúdos, mais conteúdos. Não o reforço dos formatos 
e canais internacionais, com pouca ligação cultural ou 
linguística aos clientes destes Mercados. Para acrescentar 
valor à oferta, eram indispensáveis conteúdos em português, 
que tocassem a vida dos clientes da Zap. Que nuns 
momentos fossem úteis, que noutros trouxessem o sonho e a 
promessa de uma vida melhor. 

“Para acrescentar 
valor à oferta, eram 
indispensáveis 
conteúdos em 
português, que 
tocassem a vida dos 
clientes da Zap. Que 
nuns momentos 
fossem úteis, que 
noutros trouxessem 
o sonho e a promessa 
de uma vida melhor. 
No contexto de 
uma indústria 
de conteúdos 
insuficiente para 
responder às 
necessidades desta 
abordagem inovadora 
ao negócio, a ZAP 
assumiu a ousadia 
(mais uma vez) de 
juntar ao seu bem 
sucedido negócio 
de Distribuição 
a Produção de 
Conteúdos, em 
forma de Canais, 
com vista a suprir as 
necessidades que se 
tornavam óbvias”.
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No contexto de uma indústria de conteúdos insuficiente 
para responder às necessidades desta abordagem 
inovadora ao negócio, a ZAP assumiu a ousadia (mais uma 
vez) de juntar ao seu bem sucedido negócio de Distribuição 
a Produção de Conteúdos, em forma de Canais, com vista a 
suprir as necessidades que se tornavam óbvias. Nasceu o 
ZAP VIVA, o ZAP Novelas, mais tarde o Blast (que passaram 
a ocupar de forma recorrente o Top 5 das preferências 
das audiências em Angola). Já tinha inventado um novo 
Mercado; agora, inovava duplamente. Ao ultrapassar a 
repetida incapacidade destes sectores – o da Distribuição, 
normalmente associado ao sector das Telecomunicações, 
e o da Produção associado à área de Media - se cruzarem e 
desse esforço consolidado nascer um todo coerente, com 
sucesso e sustentabilidade. Nas Universidades de Gestão 
proliferam os Casos de Estudo de tentativas fracassadas de 
casamento entre o universo das Telcos e o mundo dos Media 
– na Zap temos um caso fantástico de estudo, com um 
histórico de resultados que permite perceber que não só não 
há aqui qualquer impossibilidade, como quando se alinham 
uma Visão estratégica forte, uma Equipa Operacional 
comprometida e um vasto conhecimento dos Mercados 

para quem se trabalha esta pode ser verdadeiramente uma 
história de sucesso. E com esta trajetória também fica claro 
que a Inovação não é algo estanque, e muito menos coisa 
exclusiva dos laboratórios – a Inovação pode acontecer pela 
criação de novos Mercados, ou pelo desenvolvimento de 
novas abordagens e Processos ao como se faz, ou pelo novo 
desenho da Oferta aos Clientes que crie uma diferenciação e 
vantagens competitivas tais que alavanca a criação de valor 
do negócio para novos patamares.   

Recentemente, mais um passo… o ZAP VIVA passou a 
ser o primeiro canal privado de Angola ou Moçambique 
a fazer parte da grelha de um Operador de distribuição 
de TV em Portugal (no caso, na posição 125 da NOS). 
Apressadamente alguém poderia dizer tratar-se de um 
canal apenas para a comunidade angolana que vive ou 
visita Portugal. Sim, um dos objetivos imediatos passou 
por proporcionar a quem se desloca ou a quem viva em 

Portugal a possibilidade de usufruir do seu canal preferido. 
Mas há mais: o Anselmo Ralph ou o Matias Damásio são hoje 
artistas main stream em Portugal, e todos os dias no ZAP 
VIVA passam os que virão a ser os novos Anselmos e Matias 
(para além deles próprios passarem por lá regularmente); 
alguns dos principais jogadores da Seleção dos Palancas 
Negras, como o Nelson Dala ou o Mateus, jogam ou já jogaram 
em equipas Portuguesas – e nos jogos do Girabola andam 
por lá futuros Dalas e Mateus; o triunfo do Benfica na última 
Liga Portuguesa foi tão efusivamente festejado nas cidades 
portuguesas como (ou mais ainda!) em Luanda, Maputo e em 
muitas outras cidades angolanas e moçambicanas… e tanto, 
tanto mais. Como o sangue que une famílias, e sobretudo os 
corações que batem mais depressa quando as referências 
comuns – da língua, da cultura, da memória, da amizade – 
confrontam todos estes milhões de pessoas. A ousadia de 
ligar agora três mercados, como Angola, Moçambique e 
Portugal, não é por isso um ponto de chegada; nem se deixa 
toldar pelas definições rígidas que o classificam desta forma 
ou daquela. Antes, são os alicerces para que na navegação 
dos Oceanos da Língua e dos seus Povos, a ZAP possa 
continuar a desafiar a impossibilidade tornada esperança 
e a proporcionar aos seus clientes as Experiências que 
alimentam todas as suas emoções.    

“a Inovação pode 
acontecer pela criação de 
novos Mercados, ou pelo 

desenvolvimento de novas 
abordagens e Processos 

(...)”

>  M U N D O  D A S  C O M U N I C A Ç Õ E S

www.aicep.com

Estúdios da Zap, Talatona. Gravação do Programa 
«Viva a Tarde» da grelha do canal Zap Viva

Zona de Luanda, em que se vê o pormenor dos telhados de casas informais em que 
cada uma ostenta uma antena de receção de TV por satélite - desde 2010 com o 
lançamento da Zap, o acesso ao serviço de TV passou a estar ao acesso de todos.
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