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DAMOS VIDA À SUA MARCA www.dreamMedia.pt

diferentes
Procura soluções de Roadshow em Portugal? Até ao momento, a resposta era 
"Publiação", empresa líder do setor a nível nacional. Agora a maior frota de Roadshow 
do país faz parte do portefólio de soluções de comunicação da dreamMedia.

Em 2019, o Roadshow 
da Publiação passa a ser 
dreamMedia. Estamos...

mais profissionais
Comunicar com impacto é cada vez mais fácil! A dreamMedia possui uma oferta de 
soluções de comunicação 360º pensadas especialmente para a sua marca. É o maior 
operador de outdoors, empenas, meios móveis e, agora, de Roadshow em Portugal.

Duas marcas distintas 
que se unem, a mesma 
oferta, mas cada vez...

http://www.dreammedia.pt/dreamMedia_1/roadshow/
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A introdução progressiva da tecnologia, não necessariamente de forma discreta nas nossas vidas, tem levado, e vai con-

tinuar a levar, a mudanças mais ou menos imediatas no modo como nos relacionamos com os objetos que adquirimos. 

Uma verdadeira “revolução industrial” cujo término ninguém pode, com propriedade, afirmar como vai ser concluída.

Se os valores envolvidos no dinâmico mundo do retalho sempre se pautaram por muitos zeros à direita, os montan-

tes que os operadores “pure players” vieram aportar a este negócio tornam-no verdadeiramente faraónico. Mas não 

necessariamente mais totalizador, já que é essa mesma tecnologia que permitiu a muitos pequenos negócios darem um 

ar de sua graça e chegarem, de forma direta, a muitos consumidores, geograficamente mais ou menos próximos de si, 

eliminando a intermediação de um distribuidor. Diferentes dimensões, ambições distintas, fitos comuns: vender a quem 

quer comprar e ganhar dinheiro. Realidades desenhadas quotidianamente através da “ditadura das máquinas” cujas ca-

pacidades não nos param de surpreender de tão elaborado que é o seu “raciocínio” e, sobretudo, capacidade preditiva, 

e decisiva, para muitas situações do negócio.

Comércio que, na China, apresenta ideias verdadeiramente disruptivas, inovadoras e que prometem elevar a parada 

para patamares nunca antes vistos. Se há uns anos atrás, a chegada ao mercado dos aparelhos de GPS gerou um enor-

me “boom” de vendas, hoje, a revolução chega com aquilo que já se tornou uma comodidade incontornável da nossa 

vida. Os “smartphones” são a peça dessa mesma mudança de comportamentos, hábitos e registos, servindo, entre 

outras muitas coisas, para abrir a porta das lojas Auchan Minute, na China, e, por seu intermédio, conduzir o “shopper” 

no mundo do consumo digital que ali se propicia. Um conceito de lojas sem operadores, onde o digital e a transforma-

ção tecnológica, na combinação das suas várias valências, conduzem o utilizador para uma experiência de compra, no 

mínimo, alternativa.

Mas, se nesta mesma edição da Grande Consumo damos a conhecer a vanguarda do retalho em termos de tendências 

à escala mundial, não menos verdade é que, por outro lado, é o apelo do tradicional e da conveniência que também 

continua a resgatar terreno perdido. Uma dicotomia difícil de explicar, em que, ao mesmo tempo em que nos alineamos 

com tudo o que conseguimos fazer com o toque de um botão, buscamos refúgio no sorriso de um estranho que nos 

entrega as compras (em saco de papel, claro!).

E o comércio de proximidade continua a querer crescer, ser atual e mais premente, sem perder a oportunidade de mo-

dernizar as suas lojas com a introdução de recursos tecnológicos, sejam eles de frente de loja ou de apoio à gestão, mas 

sempre com a âncora do que é a génese de todo o comércio: o convívio humano.

Queremos a eficácia das máquinas, a precisão dos algoritmos, mas ainda nos diz algo (creio) o sorriso e a confiança de 

quem nos serve. Nem que seja para, qual gesto simples, nos trazer as compras (compradas online) a casa ou uma refei-

ção quente naqueles dias mais duros ou em que a preguiça é demasiada para ser vencida.

Não consigo deixar de ficar deslumbrado à medida que os “pure players” nos seduzem com a miríade de possibilidades 

que a sua proposta de valor pode aportar às nossas vidas, mas continuo a preferir ir escolher, por mim, a fruta que 

como ou ouvir o conselho de um vinho na mercearia da rua onde cresci. Uma como tantas outras por esse mundo 

fora, mas onde o facto de ser uma “cara conhecida” faz com que não me importe de pagar o custo da menor escala e 

independência.

Editorial

Bruno Farias
brunofarias@grandeconsumo.com
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http://riberalves.pt/
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EUA
Lidl estreia insígnia 
de conveniência

O Lidl já tem um formato de conveniência, chamado de Lidl Express. 
Lançado nos Estados Unidos, o conceito estreia-se no mesmo edifício 
onde o retalhista tem a sua sede norte-americana, em Arlington. A 
loja localiza-se no piso 0 e está disponível para o público em geral, 
se bem que o principal objetivo é servir os colaboradores do Lidl que 
trabalham na sede.
Com 95 metros quadrados, o Lidl Express é o mais pequeno ponto 
de venda do grupo alemão a nível mundial. O sortido é composto 
por alimentos básicos, doces, refrigerantes, cerveja, vinho, padaria e 
pastelaria e possui uma máquina de café.
Presentemente, o Lidl não planeia colocar em marcha novas lojas sob 
a insígnia Lidl Express, embora a possibilidade não esteja descartada.
 

Ferrero compra negócio de 
bolachas da Kellogg

A Kellogg Company vai vender o seu negócio de bolachas e snacks 
nos Estados Unidos, incluindo marcas como Keebler, Famous Amos e 
Murray’s, à Ferrero, por 1.300 milhões de dólares.
A transação, a aguardar aprovação, deverá estar concluída no final 
de julho. Inclui seis centros de produção nos estados da Geórgia, 
Kentucky, Washington e Illinois.
Em 2018, estes ativos registaram vendas líquidas no valor de 900 
milhões de dólares e um lucro de 75 milhões de dólares. A venda tem 
como objetivo a otimização da carteira de negócios.

PORTUGAL
Auchan apresenta 
“verdes” km zero

A Auchan é a primeira insígnia em Portugal a abraçar um projeto que reinventa 
a oferta de produtos frescos, como ervas aromáticas e outros vegetais, “km 
zero”, sem contaminação ou pesticidas. A estreia é no Jumbo de Sintra que 
tem já esta “quinta” chamada Jungle Box, um conceito da Jungle Greens.
Todo o processo de germinação, cultivo e embalagem é feito dentro da Jungle 
Box situada no exterior da loja. Depois, os produtos vão diariamente para 
o seu interior, onde estão disponíveis num quiosque próprio, sem qualquer 
peso para o ambiente decorrente do transporte.
A “quinta” Jungle Box do Jumbo de Sintra oferece o ambiente ideal para as 
plantas durante todo o ano, garantindo uma produção contínua de 365 dias, 
sem pesticidas, sem desperdício e com uma qualidade consistente.
Os produtos apresentam-se em embalagens biodegradáveis, feitas de amido 
de milho e fibra de cana-de-açúcar em copo de cartão. A substituição diária 
dos produtos permite mantê-los sempre frescos e nutritivos. Na Jungle Box 
serão produzidas plantas para saladas – alface, alface vermelha e rúcula -, 
microvegetais – mostarda wasabi, mistura de mostardas, rabanete, rabanete 
roxo e shiso roxo -, e ervas aromáticas – cebolinho, coentros, manjericão 
verde, manjericão limão, manjericão thai e salsa. 

IKEA vai testar aluguer de 
mobília em Portugal

A IKEA vai testar nos 30 mercados onde está presente, incluindo Portugal, um 
serviço de leasing de mobiliário, já a partir de 2020.
Para já, a medida está em estudo na Holanda, Suécia, Suíça e Polónia. O 
conceito vai seguir um modelo de assinatura, que permite à multinacional 
sueca manter a propriedade do produto, para garantir a reutilização, tantas 
vezes quanto possível, antes da reciclagem de materiais e componentes no 
final da vida útil.
A marca encontra neste serviço uma forma de reformular o modelo de 
negócio, no sentido de se tornar mais acessível, conveniente e sustentável.

ESPANHA
El Corte Inglés começa a 
vender eletricidade e gás

Os clientes do El Corte Inglés em Espanha podem contratar serviços 
de eletricidade e gás, com uma tarifa individualizada, descontos em 
combustíveis, obtendo, além disso, um cheque-compras no valor até 
100 euros.
Aliados estratégicos há mais de 20 anos, a Repsol e o El Corte Inglés 
firmaram um novo acordo que permite ao grupo retalhista passar a 
disponibilizar estes serviços aos seus clientes. Assim, os centros de 
Sanchinarro, Castellana e Alcalá de Henares, situados na comunidade de 
Madrid, já contam com um espaço onde podem ser contratados.
Além disso, a app da Repsol, denominada de Waylet, poderá ser utilizada 
nas lojas do El Corte Inglés como forma de pagamento a partir de junho, 
com vantagens exclusivas para os utilizadores.

Amazon quer garantir entrega de 
encomendas em apenas um dia

A Amazon pretende reduzir de dois para apenas um dia o prazo de 
entrega das encomendas, gratuito para os subscritores do serviço Prime.
A informação foi confirmada por Brian Olsavsky, CFO da Amazon, que 

descreveu a oferta como “o melhor negócio no retalho”, durante a conferência 
aos analistas sobre os mais recentes resultados da gigante tecnológica.
De acordo com Brian Olsavsky, já foram investidos 800 milhões de dólares na 
infraestrutura necessária à redução dos tempos de entrega, que deverá estar 
concluída no final do ano.
Não foi ainda revelado quando é que o projeto será colocado em prática. Para 
já, só os clientes do segmento Prime nos Estados Unidos é que terão direito a 
este prazo reduzido, mas o objetivo é alargá-lo a todo o mundo. Também não 
se sabe quais os produtos que poderão ser entregues neste prazo, sendo que, 
em alguns países, há produtos que já são entregues em apenas um dia, ou 
mesmo no próprio dia, sem custos de entrega. 
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FRANÇA
Carrefour testa um novo 
modelo de hipermercado

O Carrefour continua à procura de modelos mais eficientes para os seus 
hipermercados, tendo lançado, em França, o primeiro ponto de venda do 
conceito Essentiel, que aposta no discount e low cost, sem comprometer a 
experiência em loja.
Inaugurado a 4 de abril, em Avignon, o estabelecimento resulta de um 
investimento de um milhão de euros na transformação de uma loja já existente. 
O hipermercado original reduziu a área de venda em três mil metros quadrados, 
de um total de 10.500 metros quadrados, e o sortido passou de 32 mil para 
15 mil referências, o que levou ao desaparecimento da secção de tecnologia. 
Em contrapartida, os corredores foram alargados, o que permite uma melhor 
visibilidade da oferta.
Os elementos de design foram também reduzidos à sua mínima expressão, com 
a loja a assemelhar-se a um discount, com os produtos colocados sobre as 
paletes ou em contentores de madeira.

Nestlé alia-se ao Carrefour na 
tecnologia Blockchain

Pela primeira vez, a Nestlé irá partilhar informação sobre 
os seus produtos com os consumidores, através de uma 
plataforma Blockchain, numa parceria com o Carrefour.
Desde 15 de abril que os consumidores franceses têm acesso a informações 
do puré Mousline. Para tal, devem usar o seu smartphone ou outro dispositivo 
para fazer o scan do código QR na embalagem, o que lhes permite seguir o 
percurso do produto, desde a fábrica da Nestlé, no norte de França, até às 
lojas Carrefour. Podem ver a data de produção, os parâmetros de controlo de 
qualidade, os tempos de armazenamento e a localização dos armazéns, assim 
como encontrar informação sobre os agricultores que abastecem a Nestlé para 
fazer este produto e o modo como é feito.
A Nestlé começou a usar o Blockchain em 2017, quando se uniu à IBM Food 
Trust como membro fundador. Este organismo tem como propósito o reforço 
da rastreabilidade dos produtos alimentares e conta com a colaboração do 
Carrefour desde 2018.

REINO UNIDO
Aldi lança nova insígnia
O Aldi lançou uma nova insígnia no Reino Unido 

para os estabelecimentos com uma superfície menor que 
o habitual.
O Aldi Local abriu no bairro londrino de Balham e posiciona-se para 
concorrer com a Tesco Express e a Sainsbury’s Local.
Esta loja será um teste para analisar uma potencial expansão no futuro. 
O Aldi está a estudar a possibilidade de expandir a insígnia a mais quatro 
locais em Londres.
Em funcionamento desde o passado dia 14 de março, o Aldi Local possui 
600 metros quadrados, metade da superfície média dos estabelecimentos 
deste grupo. Está aberta das 7 às 23 horas, de segunda a sábado, e das 11 
às 17 horas, aos domingos.
A redução do sortido é proporcional ao espaço disponível, com 1.500 
referências no total. Oferece as secções de refrigerados e refeições 
prontas, assim como uma zona de padaria e uma garrafeira completa.

Grandes armazéns Debenhams 
pedem proteção dos credores

A cadeia de grandes armazéns Debenhams declarou insolvência ao não 
conseguir cumprir com as condições da sua dívida bancária, no valor de 
620 milhões de libras.
Os ativos foram trespassados à Celine UK, uma nova empresa que engloba 
os bancos credores.
A decisão foi tomada após a cadeia ter recusado uma proposta da Sports 
Direct, o seu principal acionista, com 29% do capital, de uma ampliação de 
capital no valor de 200 milhões de libras para resgatá-la. A FTI Consulting 
foi nomeada administradora de insolvência.

Fusão entre a Sainsbury’s 
e a Asda não avança

O regulador da concorrência britânico decidiu bloquear a fusão entre 
a Sainsbury’s e a Asda, por considerar que a operação reduziria a 
concorrência no sector, elevaria os preços e diminuiria a qualidade e 
disponibilidade dos produtos para o consumidor.
Deste modo, o regulador confirma as conclusões do seu relatório 
preliminar, publicado em fevereiro, no qual alertava para os riscos do 
acordo alcançado, em abril de 2018, entre a Sainsbury’s e a Asda, para 
criar o maior grupo retalhista alimentar britânico, com uma faturação 
combinada de cerca de 57.818 milhões de euros, uma rede de mais de 
2.800 lojas e uma quota de mercado acima dos 30%.
No relatório final, o regulador desestima as medidas tomadas pelas 
empresas para remediar os potenciais riscos da fusão, como a possibilidade 
de se desfazerem de até 150 lojas, assim como reduzir o seu peso no 
segmento das gasolineiras. 
Face à oposição do regulador, Mike Coupe, CEO da Sainsbury’s, e Judith 
McKenna, diretora da Walmart International, a dona da Asda, acordaram 
pôr fim à operação de fusão.

CHINA
Tmall Global quer levar 200 mil milhões de 
dólares em bens internacionais para a China

Nos próximos cinco anos, a plataforma Tmall Global quer levar bens 
internacionais no valor de 200 mil milhões de dólares para a China.
Para tal, a plataforma do Alibaba vai apostar em duas iniciativas, 
designadamente, a compra centralizada de importações e o serviço 
Tmall Overseas Fulfillment, que ajudarão as marcas internacionais a 
acelerar a sua entrada na China e capitalizar a procura por produtos 
de elevada qualidade. 
O Alibaba terá seis centros de compras em diferentes partes do 
mundo, que permitirão que o novo programa obtenha produtos 
importados para todas as lojas retalhistas, tanto online como físicas. 
De acordo com o gigante do e-commerce, o programa representa 
uma maneira rápida e de baixo risco para que as marcas internacionais 
ingressem na China, permitindo-lhes chegar aos quase 700 milhões 
de utilizadores ativos nas plataformas do Alibaba.
O Tmall Overseas Fullfillment é uma solução de consignação que 
terá várias marcas para colocar um pequeno lote de produtos num 
dos centros, para serem logo vendidos na plataforma Tmall Global. 
Atualmente, há centros no Japão, Coreia 
do Sul e Estados Unidos da América, com 
os planos de expansão a contemplarem a 
Europa ainda em 2019.

Fnac Darty reforça portfólio de produtos 
naturais com compra da Nature & Découvertes

A Fnac Darty está numa fase avançada das negociações exclusivas para 
comprar a Nature & Découvertes, um importante retalhista no sector 
dos produtos naturais e do bem-estar, com presença omnicanal.

Criada em 1990, a Nature & Découvertes possui uma rede de 97 lojas na 
Europa e um website que recebe cerca de 17 milhões de visitantes anuais.
A aquisição permitirá à Fnac Darty capitalizar a forte notoriedade daquela 
marca, com o objetivo de fortalecer a sua oferta no segmento do bem-estar. 
Possibilitará a abertura de várias áreas de colaboração, através da colocação de 
“corners” Nature & Découvertes nas lojas Fnac em França e da aceleração do 
crescimento daquela através da forte presença da Fnac e da Darty em França 
e na Península Ibérica. 
O objetivo da Fnac Darty é concluir o negócio antes 
do fim do primeiro semestre.



10
Grande Consumo

“Se não conseguirem 
envolver e entusiasmar o 
consumidor, vencerá 
sempre o preço mais baixo”

ENTREVISTA
TEXTO Carina Rodrigues
FOTOS Sara Matos
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“Se não conseguirem 
envolver e entusiasmar o 
consumidor, vencerá 
sempre o preço mais baixo”

rande Consumo - O recente estudo “2019 Re-
tail Outlook” destaca que 2019 vai ser um ano 
de transição. Porquê?
Pedro Miguel Silva - As empresas de retalho estão 
hoje pressionadas por três grandes fatores externos: 
mudança rápida das preferências dos consumidores 
ao nível do produto, mas também da experiência 
de compra em que é vendido e do escrutínio dado 
às práticas das empresas que o vendem; pressão 
sobre os custos operacionais – em particular de 
“sourcing”, rendas e mão-de-obra –, que coloca 
continuamente desafios à viabilidade de um modelo 
operativo tradicionalmente assente numa rede de 
lojas físicas; e crescimento da concorrência de “pure 
players” digitais, como a Amazon ou a Alibaba, que 
trazem modelos de geração de receita e fontes de 
vantagem competitiva inteiramente distintos.
Nos últimos anos, os retalhistas tradicionais têm 
tido oportunidade de adaptar-se às mudanças 
de contexto, e muitos têm-no feito, beneficiando 
de operarem em economias maioritariamente 
expansionistas que favorecem o crescimento e o 
consumo.
Uma potencial desaceleração económica, nos próxi-
mos anos, poderá testar a efetividade e sustentabili-
dade dessa adaptação.

GC - De que modo têm os retalhistas de se 
posicionar para enfrentar a onda de mudança 
que se avizinha? Que tipo de cenários devem 
equacionar?
PMS - Primeiro, e mais importante de tudo, será 
revisitar o seu propósito de atuação no mercado. 
Qual a sua razão de existir, que significado devem 
aspirar ter na vida dos consumidores e que valores 
partilhados manter? 

Em seguida, revisitar a jornada do cliente, da consideração ao paga-
mento, de forma a dar-lhe as opções, conteúdos e serviços que melhor 
aderem ao seu perfil de consumo e aos valores da marca.
Deverão, também, rever o papel da loja física, transformando-a de 
um local de comércio num destino de lazer e experiência, onde se cria 
contacto humano e uma ligação emocional com o consumidor, e um 
centro de serviços de suporte à jornada do cliente, em complemento e 
coerência com os canais escolhidos por cada consumidor.
Reconfigurar também os espaços e modelos de trabalho (gigs, crowd-
sourcing, cobots), reinventando funções e desenvolvendo novas compe-
tências, mais orientadas para o serviço ao cliente e para a tomada de 
decisão.
Por último, será necessário também reduzir, de forma continuada e 
estrutural, o “cost-to-serve”, mantendo estruturas e operações cada vez 
mais “lean”. Uma proporção cada vez maior de tarefas hoje executadas 
por humanos, seja nas operações, logística ou back-office, pode ser 
automatizada.

GC - Onde são mais visíveis as consequências do crescente em-
poderamento do consumidor?
PMS - Se queremos perceber para onde irá evoluir o retalho, a China é 
o mercado a estudar. A forma como o Alibaba e a Tencent conseguiram 
estender a sua presença para servir todos os canais e momentos de 
interação com o consumidor é notável. As suas plataformas e soluções 
tecnológicas são hoje usadas por todos os modelos e formatos de reta-
lho, da venda online ao comércio de rua, proporcionando aos consumi-
dores uma experiência conveniente e sem fricção, o que não ainda tem 
paralelo no ocidente.

GC - A conveniência vai ser efetivamente o próximo gatilho de 
crescimento do retalho moderno? Como é que os retalhistas 
conseguirão colocar esse argumento a seu favor e, consequente-
mente, potenciar vendas?
PMS - Se há algo que define a estratégia de expansão física do retalho, 
nos últimos anos, é a aposta em formatos de conveniência e proximida-
de, não só no retalho alimentar, mas também em cadeias de eletrónica 
e até casa e decoração, procurando maximizar a capilaridade e proximi-
dade do consumidor.
O consumidor atual pretende desfrutar o tempo livre nos seus próprios 
termos e é cada vez mais adverso a dispender mais tempo do que o 
necessário em atos de consumo. Esta procura por conveniência vai hoje 

Cita uma frase de um artigo publicado pela conceituada revista Forbes que, no seu entender, re-
sume na perfeição o atual momento vivido pelo retalho a nível mundial: “Physical retail isn’t dead. 
Boring retail is”. Para Pedro Miguel Silva, Associate Partner de Retail & Consumer Products da 
Deloitte Portugal, o tão apregoado apocalipse do retalho não passa de um mito. O que se tem vindo 
a comprovar, com a crescente onda de encerramentos de lojas e falências sonantes, sobretudo nos 
mercados mais maduros, é que fazer mais do mesmo é a única opção sem futuro. Em entrevista à 
Grande Consumo, aborda algumas das conclusões de um dos mais recentes estudos da Deloitte 
sobre o retalho, que perspetiva que 2019 será um ano de  transição. Uma máxima irá, contudo, pre-
valecer não obstante a onda de mudança que se avizinha: à falta de diferenciação, vencerá sempre o 
preço mais baixo.
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para lá da oferta de lojas de proximidade, com a “entrada” 
na casa do consumidor de mais ofertas e serviços.
GC - O estudo indica que, para se manterem competi-
tivos, muitos retalhistas mudaram a sua estratégia de 
investimento nos últimos 10 a 20 anos. Que inves-
timentos têm vindo a ser privilegiados? A expansão 
através da abertura de lojas deixou de estar no topo 
das prioridades?
PMS - A penetração da distribuição moderna em Portugal, 
medida pela proporção entre área de venda e população, 
ainda é menor que a média europeia. Existe, por isso, ainda 
algum potencial de crescimento de lojas físicas, em parti-
cular, dentro e à volta dos centros urbanos fora de Lisboa e 
Porto.
Sendo o contributo marginal de novas lojas significativa-
mente inferior ao das melhores localizações já tomadas, é 
natural ver os retalhistas explorar modelos de expansão que 
passem mais pela articulação dos espaços existentes com 
outros canais, em particular, o online, e novos modelos de 
serviço.
Em mercados mais maduros, como o Reino Unido e os 
Estados Unidos, por exemplo, existe uma efetiva saturação 
de lojas físicas que conduzirá a mais encerramentos.

GC - O apocalipse do retalho é um mito ou uma reali-
dade? 
PMS - Claramente um mito. O retalho é um sector em per-
manente evolução, surgindo todos os anos novos formatos, 
novas tecnologias e novas soluções para servir um consumi-
dor cada vez mais exigente e difícil de fidelizar.
Fazer mais do mesmo parece ser a única opção sem futuro. 
Nas palavras recentes de um artigo da Forbes, “Physical 
retail isn’t dead. Boring retail is”.

GC - No cenário atual, de que modo podem os retalhis-
tas diferenciar-se?
PMS - As vantagens competitivas tradicionais de localiza-
ção, escala, produto e preço vêm-se esbatendo face a novos 
modelos de entrega de valor suportados em tecnologias 
digitais. Para se manterem relevantes, os retalhistas têm de 
produzir experiências de consumo distintivas, personaliza-
das e consistentes com os seus valores de marca. Se não 
conseguirem envolver e entusiasmar o consumidor, vencerá 
sempre o preço mais baixo.

GC - Está-se na era da ultra personalização?
PMS - No ano passado, aquando da celebração de uma 
parceria com a Chanel, o CEO da Farfetch, José Neves, en-
quadrou a urgência da personalização no retalho da forma 
que acho mais lúcida. Dizia ele que plataformas digitais 
como o Instagram ou a WeChat, na China, estão a educar 
os consumidores no que é uma verdadeira experiência per-
sonalizada, mas, depois, entramos numa loja física e parece 
que estamos de volta aos anos 90. Nenhuma empresa a 
operar em sectores de consumo – seja o retalho, turismo, 
mobilidade ou outros - é hoje sustentável sem elevadas 
capacidades de personalização.

GC - De que modo as cadeias de abastecimento deve-
rão, também elas, se adaptar para enfrentar a transição 
a caminho?
PMS - Além do desafio do omnicanal, que obriga as em-
presas a rever ativos e redes de distribuição, existe também 
uma pressão grande sobre as cadeias de abastecimento  
para serem mais transparentes e sustentáveis, evitando 
riscos reputacionais e criando confiança na mente de um 
consumidor mais consciente.
Alguns dos desafios mais prementes que se colocam à 
cadeia de abastecimento incluem maior flexibilidade para 
gerir, sem custos incrementais, múltiplas opções de entrega 
e serviço; transparência relativamente à proveniência dos 
artigos e sustentabilidade social e ambiental da cadeia de 
valor; maior capilaridade na distribuição, transferindo carga 
de circuitos de distribuição primária para entregas diretas 
ao consumidor final; e compatibilizar todos os desafios an-
teriores com uma cada vez maior competitividade de custo.

GC - Qual será o segredo para sobreviver e vencer em 
2019?
PMS - Não penso que exista uma fórmula mágica que sirva 
a todos. Cabe a cada empresa encontrar o caminho que sir-
va os seus consumidores, reforce os seus valores de marca e 
alavanque as suas fontes de vantagem competitiva.

“Além do desafio do omnicanal, 
que obriga as empresas a rever 
ativos e redes de distribuição, 
existe também uma pressão 
grande sobre as cadeias de 
abastecimento  para serem mais 
transparentes e sustentáveis, 
evitando riscos reputacionais e 
criando confiança na mente de 
um consumidor mais consciente”
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Um pouco por todo o mundo, uma 
nova vaga de negócios baseados 
na colaboração e partilha entre 
pares está a agitar categorias 
estabelecidas. Seja através do 
empréstimo de bens, do aluguer de 
casas e automóveis, da oferta de 
serviços, os consumidores estão a 
mostrar um crescente entusiasmo 
pela chamada economia da 
partilha. Confiança, conveniência 
e um certo sentido de comunidade 
estão a catalisar a adoção deste 
modelo económico e, graças à 
vontade dos consumidores em usar 
mais apps móveis, existem cada 
vez menos barreiras à entrada de 
novos negócios e à construção das 
marcas.  

Para quê comprar se 
podemos partilhar?

TENDÊNCIAS
TEXTO Carina Rodrigues
FOTOS Sara Matos e D.R.

Viajamos para a Bélgica, onde a Nestlé combinou partes da sua 
cadeia de abastecimento de produtos frescos e refrigerados 
com a PepsiCo. Partilharam o armazenamento, o embalamento 
e a distribuição, sincronizando as entregas de modo a aproveitar 
ao máximo o espaço dos camiões. O resultado? Uma redução 
de 44% nos custos de transporte, 55% nas emissões de carbo-
no e níveis mais elevados de satisfação do consumidor.
Da Bélgica para a Índia e para o Paquistão. A iniciativa foi da 
Coca-Cola e permitiu a partilha do sentido de comunidade. 
Através da plataforma “Partilha uma Coca-Cola”, a gigante das 
bebidas quis transmitir a ideia de que a partilha e as ligações 
são o que nos torna humanos. Através de máquinas de vending 
“high tech”, convidava os indianos e paquistaneses a colocarem 
de lado as suas diferenças e a partilharem um momento. Em 
torno de uma Coca-Cola. Um dos momentos mais marcantes foi 
quando uma rapariga indiana deu as mãos a uma idosa paquis-
tanesa. Ao mesmo tempo, a campanha encorajava a colabora-
ção entre as equipas da Coca-Cola dos dois países, de modo 
a mostrar o poder e o valor das ligações na transposição de 
barreiras que parecem difíceis de ultrapassar.
Regressemos a Portugal, onde os consumidores se renderam 
às autocaravanas. Mas isso não significa que as suas vendas 
tenham disparado. Conhecida como “Airbnb de autocaravanas”, 
a Yescapa já conquistou o mercado, tendo, nos primeiros cinco 
meses, gerado meio milhão de euros aos proprietários portu-
gueses. Esta plataforma une proprietários de autocaravanas 
a pessoas que queiram ter umas férias diferentes, geralmente 
com maior contacto com a natureza e liberdade. Chegada a 
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Portugal em julho do ano passado, a startup 
de origem francesa conta já com 250 
proprietários registados em Portugal e com 
3.500 utilizadores portugueses que recorrem 
mais de 740 vezes à plataforma, em busca 
de umas férias diferentes. Em 2018, houve 
mais de quatro mil pedidos de reservas para 
Portugal, número que a Yescapa pretende 
triplicar este ano.
Não há muito tempo que comprar uma casa 
e ter um automóvel eram sinónimo de se 
estar bem na vida. Mas esta noção alterou-se 
com a onda de disrupção tecnológica que o 
mundo atravessou e continua a atravessar. 
Hoje, impera a ideia de que menos é mais, o 
que tem desbravado caminho para o apare-
cimento de negócios colaborativos, não mais 
assentes na questão da posse, mas na de uti-
lização. E assim surgiu o conceito de “sharing 
economy” ou economia da partilha. 
O conceito assenta num sistema onde os 
ativos ou serviços são partilhados pelos 
consumidores finais ou pelos negócios, de 
uma forma gratuita ou em troca de um pa-
gamento. Não se trata de nada de novo, mas 
a tecnologia veio facilitar a acessibilidade e 
a conveniência desta partilha, para a qual as 
novas gerações têm dado um grande contri-
buto. Munidos de novos sistemas de valores, 
os consumidores mais jovens dão prioridade, 
acima de tudo, à eficiência e à experiência. A 
crise económica apenas veio catalisar estas 
novas prioridades. Não há qualquer proble-
ma em partilhar, por exemplo, as contas de 
Netflix ou Spotify. 
Um estudo da McKinsey estima que mais de 
150 milhões de pessoas nos Estados Unidos 
e na Europa participem em alguma espécie 
de plataforma colaborativa. Mas existe ainda 

mais margem de crescimento, à medida que a “sharing economy” ganha 
ímpeto em mercados como o da Ásia, África e América Latina. Ao ponto da 
PwC estimar que atinja, a nível global, os 335 mil milhões de dólares, em 
2025, principalmente devido ao crescimento naquelas geografias. 
Dividida em cinco principais sectores – transportes, finanças, bens de con-
sumo, propriedade, serviços pessoais e serviços profissionais – a economia 
da partilha tem vingado devido à sua flexibilidade e independência. Um dos 
aspetos mais apreciados pelos consumidores quando recorrem a este tipo 
de serviços é que não se tem de possuir o que se está a utilizar. É por esta 
razão que serviços como os da Uber, Glovo ou carsharing e os espaços de 
cowork se estão a tornar tão populares. 
Além disso, uma economia partilhada permite aos consumidores ganharem 
dinheiro através do aluguer de ativos pouco utilizados, o que justifica o 
crescimento de plataformas como o Airbnb. De acordo com um estudo da 
Deloitte sobre os efeitos económicos deste, os consumidores poupam em 
média 88 dólares por noite por ficarem nestas acomodações, ao que acres-
cem os ganhos para o proprietário e também os postos de trabalho criados 
para alimentar toda esta engrenagem.
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Potencial e paradoxos
Autoridade mundial em matéria de economia 
partilhada, April Rinne, do World Economic 
Forum, esteve recentemente em Portugal 
a falar sobre o tema na conferência anual 
da Porto Business School. A especialista 
defende que o crescimento explosivo deste 
conceito surpreendeu até os mais atentos e 
basta recuar 10 anos para se ter uma noção 
do quanto. Em 2009, existia apenas uma 
mão cheia de plataformas, incluindo a Zipcar, 
a BlaBlaCar e a Couchsurfing. O Airbnb tinha 
sido lançado no outono do ano anterior e a 
Uber só apareceu nessa primavera de 2009. 

Hoje, são milhares, por esse mundo fora. 
Este ano, vai-se assistir às primeiras IPO da 
“sharing economy”. Tanto a Uber como a Lyft 
deverão passar a ser cotadas na bolsa de valores, 
ainda no primeiro semestre. A Uber está avaliada 
em 120 mil milhões de dólares e a Lyft em 15 
mil milhões de dólares. Mas a especialista alerta 
que 2019 poderá também dar lugar às primeiras 
falências em larga escala. Especialmente na Chi-
na, algumas “estrelas” da economia da partilha 
estão em dificuldades. O unicórnio da partilha 
de bicicletas Ofo está à beira da falência, não 
obstante o governo chinês ambicionar que este 
tipo de negócios represente, já no próximo ano, 
10% do PIB. 
A grande maioria das atividades na economia 
partilhada concentrou-se no sector privado, mas 
existem oportunidades também para os sectores 

público e social. Quando colocado em 
prática corretamente, o modelo cobre 
um leque amplo de problemas sociais, 
incluindo o isolamento, e cria capital hu-
mano, uma vez que as conexões dentro 
de uma comunidade ajudam a aumentar 
a resiliência e trazem as pessoas de volta 
às relações pessoais. Vejam-se os casos 
de Vancouver, Bogotá, Seul e Amester-
dão, que são já exemplos de referência 
em matéria de “Cidades Partilhadas”.
Porém, ao mesmo tempo, a “sharing 
economy” tem vindo a perder alguma 
da sua mística inicial. “No início, não era 
raro ter-se uma conversa sobre como a 
economia partilhada poderia, de uma for-
ma responsável, mitigar os efeitos do hiper 
consumo e construir o sentido de comuni-
dade. Estes benefícios não desapareceram, 
mas é cada vez mais difícil encontrar pla-
taformas que realmente os pratiquem. O 
foco desviou-se para a conveniência, preço 
e eficiência transacional: a ‘comunidade’ 

como uma ‘commodity’”, afirma April Rinne.
Uma pesquisa da Nielsen indica que 68% dos 
consumidores inquiridos, a nível global, estarão 
dispostos a partilhar ou alugar artigos que pos-
suem. A PwC identificou cinco principais secto-
res com alto potencial de crescimento, incluindo 
viagens, automóveis, finanças e streaming. 
Dentro de sete anos, a economia da partilha 
pode multiplicar as receitas por 20, atingindo os 
83 mil milhões de euros, em toda a Europa. Os 
dados são de um estudo do BPI Research, com 
base nas estimativas da PwC para a Comissão 
Europeia. 
Para Portugal, os dados mais recentes, publica-

João Oliveira, diretor geral da SHARENOW Portugal
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dos pela Comissão Europeia em junho do ano passa-
do, datam de 2016, mas, já nesse ano, o mercado da 
economia partilhada valia 265 milhões de euros e dava 
emprego a 8.400 pessoas. A contribuição para o PIB era 
de 0,14% e representava 0,17% do total do emprego. Já 
então, o alojamento era o sector mais importante, com 
quase cinco mil trabalhadores e uma receita a rondar 
os 121 milhões de euros, e em segundo lugar surgia o 
transporte, com 2.161 trabalhadores e uma receita a 
rondar os 40 milhões de euros.

Dos transportes aos brinquedos
É neste sector que atua a SHARENOW. Resultado da 
fusão da DriveNow com a car2go, é a maior empresa 
de carsharing do mundo a operar em “free flow”, ou 
seja, onde os clientes podem iniciar e concluir as suas 
viagens dentro de uma determinada área urbana e não 
em parques definidos. Nascido há 60 anos na Bélgica, 
o conceito de carsharing foi desenvolvido, sobretudo, 
nos Estados Unidos da América, a partir do ano 2000, 
com o objetivo de reduzir o número de automóveis nas 
cidades e potenciar a sua utilização por várias pessoas. 
Hoje, praticamente todos os grandes fabricantes de 
automóveis têm serviços de carsharing, de forma direta 
ou em parceria.
Coincidente com o crescente entusiasmo dos portu-
gueses por estas soluções, a DriveNow, hoje SHARE-
NOW, chegou a Portugal em 2017, numa parceria com 
a Brisa. Neste período, atingiu os 35 mil clientes ativos, 
ultrapassando a meta que tinha definido para o primeiro 
ano de atividade. “Estamos bastante satisfeitos com o 
desenvolvimento destes primeiros 17 meses, principalmente 
quando nos comparamos com as últimas cidades europeias 
onde o serviço foi lançado”, afirma João Oliveira, diretor 
geral da SHARENOW em Portugal. O objetivo é atingir 
o “break-even” em três anos. 
Cobrindo já a grande maioria da cidade de Lisboa, e com 
um ponto no Lagoas Park, a SHARENOW tem vindo a 
afirmar-se pela sua oferta automóvel, com mais de 200 
BMW e Mini espalhados por Lisboa (importa não esque-
cer que se trata de uma oferta de mobilidade conjunta 
dos grupos BMW e Daimler), e pela fiabilidade do servi-
ço. Parquímetro, combustível e seguro estão incluídos e 
a parceria com a Brisa garante que os automóveis estão 
equipados com identificadores Via Verde. Tudo funciona 
através da app, de download gratuito. Basta a carta de 
condução e um método de pagamento válido para efe-
tuar o registo. A app é utilizada para localizar, reservar 
e abrir e fechar as viaturas. Basta escolher o modelo 
favorito, localizar a viatura mais próxima, fazer a reserva, 
ligar o motor através do botão start/stop (não necessita 
de chave) e conduzir. Com um preço de 29 cêntimos 
por minuto, as viaturas podem ser reservadas durante os 
primeiros 15 sem custos.
Apostada em ser uma referência no carsharing e ser-

viços de partilha em Lisboa, o objetivo da SHA-
RENOW é ajudar a reduzir o número de segundas 
viaturas nas famílias, mas, segundo João Oliveira, há 
ainda um caminho a percorrer até o carsharing ser 
primeira opção de uma parte da população para as 
suas deslocações urbanas com viatura. “A econo-
mia de partilha resulta de uma maior racionalidade 
económica e dos constrangimentos ambientais, legais e 
de espaço. O mundo ocidental dá os primeiros passos 
com maior influência da racionalidade, mas na China 
temos bons exemplos de uma evolução mais forte 
pelos constrangimentos. Estes aproximam-se também 
no mundo ocidental, mas numa escala diferente. Em 
Portugal, vamos dando os primeiros passos a um ritmo 
lento, pois estamos demasiado dependentes da viatura 
própria”, analisa. 
A recente crise dos combustíveis em Portugal salien-
tou a necessidade de se criar um novo paradigma 
face à mobilidade. Conceitos como o da SHARE-
NOW vêm facilitar esse novo paradigma relativo 
à mobilidade urbana e à sustentabilidade, que no 
futuro evoluirão, no entender de João Oliveira, para 
as viaturas autónomas. “Já estamos mundialmente 
num novo percurso. Os veículos elétricos já são uma 
realidade e, nos próximos anos, a sua presença vai 
ganhar escala”, defende. 
Esta nova economia da partilha está muito centrada 
na mobilidade e habitação temporária, duas áreas 
onde há muito potencial de desenvolvimento, mas 
outras aparecerão. “Se pensarmos, por exemplo, no 
consumo de carne, a economia da partilha já existe há 
muito tempo. Uma vaca num talho ou supermercado é 
muito mais acessível e rentabilizada do que antes destes 
canais existirem”, nota o diretor geral da SHARE-
NOW. 
Em termos globais, já existem plataformas para 
facilitar a economia da partilha para as coisas mais 
básicas do quotidiano. Em muitas cidades, já se vê as 
cadeias de artigos para a casa e bricolage, sobretudo 
as maiores, a disponibilizar a opção de alugar ferra-
mentas, retirando a necessidade de comprá-las. Esta 
opção está também disponível em Portugal através 
de operadores como o Leroy Merlin, por exemplo, 
que, para além de ter criado áreas dedicadas nas 
suas lojas, que qualquer um pode usar para os seus 
projetos de bricolage, disponibiliza também o serviço 
de aluguer.
Das ferramentas ao mobiliário vai um passo, com o 
serviço que a IKEA pretende testar em 30 mercados, 
incluindo o nacional. Já a partir de 2020, será possí-
vel alugar mobiliário através de um modelo de assi-
natura, que permite à multinacional sueca manter a 
propriedade do produto, para garantir a reutilização, 
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Em termos globais, já existem 
plataformas para facilitar a economia 
da partilha para as coisas mais básicas 
do quotidiano. Em muitas cidades, já 
se vê as cadeias de artigos para a casa 
e bricolage, sobretudo as maiores, 
a disponibilizar a opção de alugar 
ferramentas, retirando a necessidade 
de comprá-las

tantas vezes quanto possível, antes da reciclagem de 
materiais e componentes no final da vida útil. A mar-
ca encontra neste serviço uma forma de reformular 
o modelo de negócio, no sentido de se tornar mais 
acessível, conveniente e sustentável. Como afirma 
Jesper Brodin, CEO do Grupo Ingka, “as alterações 
climáticas e o consumo insustentável estão entre os 
maiores desafios que enfrentamos na sociedade. O 
desenvolvimento de negócios como este mostra como 
estamos focados em concretizar a nossa visão de criar 
uma vida melhor para a maioria das pessoas”.
No estudo sobre o desenvolvimento económico da 
economia colaborativa na União Europeia, Bruxelas 
admite que Portugal “demonstra um potencial de 
crescimento promissor”. O argumento da poupança 
proporcionado pelos conceitos de economia colabo-
rativa é, por si só, relevante para os consumidores 
nacionais, particularmente sensíveis a esta questão, 
mas não tem sido o único motor de crescimento 
deste tipo de negócios. “Quando lançámos o conceito, 
acreditávamos no benefício da poupança, mas rapida-
mente verificámos que este não era o argumento mais 
valorizado”, confirma Ana Plácido, sócia gerente do 
Club do Brinquedo. “O tipo de cliente que recorre ao 
Club do Brinquedo é sensível às preocupações com o 
meio ambiente e tem noções claras dos benefícios do 
consumo partilhado como base de educação dos filhos. 
O que está em causa é mais uma mudança de mentali-
dade do que propriamente a poupança financeira”.
“Porquê comprar se pode alugar?”, é este o “claim” 
deste negócio, fundado em 2012 por uma mãe e 
uma irmã mais velha. Cansadas de comprar e amon-
toar brinquedos caros e com uma vida útil curta, 
procuraram novas soluções para este problema que, 
para além de dispendioso, vai contra os princípios de 
consumo sustentável. Alugar brinquedos para bebés, 
que “crescem” com a criança, alugar insufláveis e 
artigos para festas de aniversário ou, simplesmente, 

alugar um brinquedo diferente era uma ideia com sucesso comprovado 
em vários países e que tem vindo também a afirmar-se em Portugal.
O negócio, que está hoje nas mãos de Ana Plácido, pretende ser uma 
solução para que todos os pais possam proporcionar a diversão que os 
filhos merecem, durante todo o ano ou na festa de aniversário, mesmo 
em situações de menor disponibilidade financeira. É também uma al-
ternativa ao consumo desenfreado, ajudando a fomentar atitudes mais 
responsáveis e solidárias, com toda a comodidade e respeito pelo meio 
ambiente. 
O Club do Brinquedo tem crescido todos os anos e conta já com três 
mil utilizadores ativos. “As pessoas estão cada vez mais sensíveis a estes 
temas, mas, como qualquer ideia disruptiva, leva o seu tempo a ser aceite”, 
nota Ana Plácido. “Há ainda a tendência em comprar brinquedos para o 
dia-a-dia, em vez de alugar. Em contrapartida, o aluguer para datas espe-
ciais está completamente implementado e é atualmente o nosso principal 
eixo de negócio”.
O serviço assenta num site onde é possível escolher os brinquedos, 
confirmar se estão disponíveis e reservá-los. A oferta de brinquedos 
e serviços para datas especiais, seja um insuflável para uma festa de 
anos, um serviço de entretenimento infantil para um casamento ou uma 
tarde especial de troca de brinquedos numa escola, são as opções mais 
valorizadas pelos utilizadores do Club do Brinquedo. “Um dos servi-
ços que mais valorizam é a troca de brinquedos que fazemos em eventos 
especiais. As crianças trazem os seus brinquedos antigos e podem trocar por 
outros que já foram trazidos por outras crianças, renovando os brinquedos e 
reciclando os que já não utilizavam. Tanto pais como crianças aderem muito 
bem e valorizam este serviço”, nota Ana Plácido. 
A economia da partilha está, assim, a mudar a forma de se fazer negó-
cios, à medida que cada vez mais pessoas se desfazem da ideia de que 
têm de ser donas de tudo. “Olhando para o futuro, e com uma lente de 
grande angular, não podemos dizer que a partilha vai aniquilar a proprieda-
de. Será um mundo cada vez mais híbrido”, acredita April Rinne.
Certo é que muitas empresas de sucesso, no futuro, serão baseadas 
na ideia de partilha, acesso e colaboração. “Os negócios existentes terão, 
assim, de ser adaptáveis para permanecer relevantes e necessitarão de 
continuar focados em fornecer experiências autênticas e personalizadas aos 
consumidores”, conclui. 
Se a economia da partilha provou algo, é que nenhum modelo de negó-
cio pode ser tomado como garantido. Os negócios disruptores de hoje 
podem, eles próprios, enfrentar a disrupção amanhã.
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Segurança em 
primeiro lugar
Encontre a destruidora ideal 
para o seu negócio

Na Staples encontra uma 
vasta gama de destruidoras 
para o segmento profi ssional, 
que lhe permite:
•  Destruir documentos de forma efi ciente

e segura

•  Cumprir o Regulamento Geral de 
Proteção de Dados, evitando multas 

•  Proteger o seu negócio e a sua 
reputação

•  Manter a integridade e confi ança das 
pessoas e empresas com quem trabalha

•  Combater a fraude de identidade 

Contacte-nos e encontre a destruidora à medida do seu negócio.
Temos um gestor de conta dedicado, que irá ao seu encontro de forma a oferecer uma 
proposta personalizada a preços especiais.

Telefone: 707 200 625 / 210 413 740 E-mail: staples.corporate@staples-solutions.com

De desconto direto 
em destruidoras da 
gama profi ssional*
*Válido de 1 de maio a 30 de junho 2019. 
Encomendas em 
staples.corporate@staples-solutions.com
Esta campanha não é válida nas lojas físicas 
nem na loja online.

20%
Solução Corporate

190415_PT_A_PA_GC.indd   1 15/04/2019   17:58
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RETALHO
TEXTO Carina Rodrigues

FOTOS Sara Matos / Julian Caló /
Inês David / Pedro Lucas

Imagine-se uma loja onde os produtos têm uma câmara que pode “ler” o estado de espírito 
do cliente para oferecer descontos. Se o cliente sorrir, o preço desce. Quanto maior o 
sorriso, maior o desconto. Foi este o conceito com que o Alibaba, em finais de 2017, 
respondeu ao lançamento do Amazon Go. O Tmall Supermart foi apresentado por ocasião do 
Dia dos Solteiros, a 11 de novembro, quando o grupo chinês realiza o seu maior evento de 
vendas. Um conceito totalmente self-service, onde toda a área de compras tinha espelhos 
inteligentes, provadores virtuais e máquinas de compra, para encomendar e sincronizar 
essa informação com a plataforma Tmall. Um dos muitos exemplos de como a China está 
a liderar em termos de inovação e a ditar as regras nos futuros modelos de negócio e 
conceitos de loja a nível mundial.

China como hub
de inovação tecnológica
no retalho

TENDÊNCIAS
TEXTO Carina Rodrigues

FOTOS D.R.
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N a um código QR que lhe abre as portas e o 
identifica. Uma vez no interior, escolhe os 
artigos que deseja adquirir e faz o scan dos 
seus respetivos códigos. Os produtos são 
imediatamente colocados no seu cesto de 
compras virtual. Feito o pagamento, via We-
chat Pay ou AliPay, o cliente pode sair com 
as suas compras após ter validado, através 
do smartphone, que o cesto de compras está 
conforme o que pagou. Caso necessite de 
ajuda, pode solicitá-la à distância e dialogar 
com um assistente através do sistema de 
vídeo integrado. 
Estes conceitos de loja fazem hoje parte 
integrante da paisagem do retalho na China, 
que se está a transformar num verdadeiro 
hub de inovação. É um dos países mais 
avançados em termos de desmaterialização 
dos pagamentos e de adoção das novas tec-
nologias. É lá que, por exemplo, pode pagar 
as suas asinhas de frango da KFC com uma 
simples selfie. 
Não há mais de uma década, os retalhistas 
de todo o mundo que quisessem procurar 
inspiração tinham de olhar para os mercados 
europeu e norte-americano. Muita coisa 
mudou, desde então, e grande parte dessa 
mudança aconteceu a oriente. Hoje, aqueles 
mesmos mercados que, desde sempre, foram 
considerados fontes de inovação procuram, 
eles próprios, inspirar-se e fazem-no olhando 
para a China. “Há 10 anos, a China não tinha 
grandes operadores de retalho e a infraestrutura 
que o servia era inexistente. Existia uma enorme 
quantidade de pequenas lojas familiares, não 
havia centros comerciais nem as chamadas big 
box. Portanto, a China era uma tela em branco”, 
analisa Neil Stern, senior partner da McMil-
lanDoolittle. O que aconteceu é que a essa 
tela em branco se juntou muita tecnologia e 
infraestrutura. “E, assim, temos este fenómeno 
chamado de ‘novo retalho’, que está a fundir 

a localidade francesa de Villeneuve d’Ascq, 
a Auchan abriu um dos seus conceitos mais 
inovadores na Europa. Em funcionamento 
24 horas por dia, os sete dias da semana, 
trata-se de um espaço de ultra proximida-
de, completamente automatizado, onde, 
para entrar e fazer as compras, é preciso o 
smartphone, alicerçando aquilo que a Auchan 
define como filosofia “phygital”.
Inédito no mercado europeu, esta não é, 
contudo, uma novidade para o grupo, que há 
mais de um ano vem a testar o conceito na 
China, onde já existem centenas destes es-
paços, onde não há vendedores e as pessoas 
podem comprar por sua própria conta. O 
smartphone é a chave para estas lojas, cujo 
funcionamento é, segundo a Auchan, muito 
simples e intuitivo. Para aceder, o cliente usa 
a aplicação WeChat e, à entrada, faz o scan 

Na lojas 7Fresh, da JD.com, os carrinhos inteligentes 

seguem os clientes pela loja enquanto estes fazem as suas 

compras

Para entrar na loja Auchan Minute necessita de um smartphone, 

recurso indispensável para poder realizar as suas compras 
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ao ritmo de crescimento que tem vindo a 
ser imprimido pelo comércio eletrónico. 
Senão veja-se. Há muitos anos que nor-
te-americana Walmart é a maior retalhis-
ta do mundo, considerando o volume de 
vendas. Contudo, essa liderança histórica 
poderá, dentro em breve, ser-lhe arre-
batada, precisamente, por um operador 
chinês: o Alibaba. Diz o Planet Retail que, 
nesse mesmo ano de 2022, assumirá 
o primeiro lugar, relegando a Walmart 
para segundo, além de que esta terá, a 
roer-lhe os calcanhares, outro opera-
dor chinês, a JD.com, e a conterrânea 
Amazon, então, respetivamente, quarto 
e terceiro maiores retalhistas do mundo. 
As mudanças no ranking espelham o 
ascendente das tecnológicas, sobretudo 
as chinesas, sobre o retalho dito tradicio-
nal, o que se explica pelo uso que fazem 
da informação que possuem sobre os 
clientes na melhoria da oferta de produto 
e serviço. 

Novo retalho
Foi em 2016 que começámos a ouvir 
o termo de “novo retalho”. Numa carta 
aos acionistas em outubro desse ano, 
o fundador do Alibaba, Jack Ma, dizia 
que “o e-commerce puro seria reduzido a 
um negócio tradicional e substituído pelo 
conceito de ‘novo retalho’ – a integração de 

o velho e o novo, a trazer novos formatos de retalho e 
modelos de negócio e a fazer com que funcionem”. 
A prova do seu sucesso está no mercado de e-com-
merce chinês, que cresce a um ritmo sem preceden-
tes e que já representa 35% das vendas a retalho 
totais. Não há mercado com percentagem mais 
elevada. Em novembro de 2018, durante o grande 
evento de vendas online na China, o chamado Dia 
dos Solteiros, o Alibaba bateu novos recordes: 30,8 

mil milhões de dólares, num único dia. Mas também 
a JD.com teve uma prestação digna de nota: 23 
mil milhões de dólares. Resultados que são apenas 
a ponta do icebergue do que se está a passar na 
China. A adoção de inovações digitais, como os 
pagamentos móveis e as compras através das redes 
sociais, como a WeChat, estão a ajudar a catalisar os 
números. 37% dos consumidores no país compram 
através dos seus smartphones.
A China já ultrapassou os Estados Unidos da Amé-
rica como maior mercado de retalho do mundo e 
deverá permanecer na liderança, pelo menos, até 
2022, segundo um estudo da eMarketer. Tal deve-se 

”

A China já ultrapassou os Estados Unidos da 
América como maior mercado de retalho do 
mundo e deverá permanecer na liderança, 
pelo menos, até 2022, segundo um estudo da 
eMarketer
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do Wi-Fi. Os pedidos, como os de refei-
ções, também podem ser geridos pelo 
Tmall Genie e entregues por um robot 
criado pelo Alibaba.
Em Zhengzhou, por seu turno, abriu a 
primeira Farmácia do Futuro, onde os 
pagamentos são autenticados através de 
reconhecimento facial. O espaço, que 

online, offline, logística e dados numa única 
cadeia de valor”. 
Desde então, e consciente de que, para 
crescer, tinha de começar a ter também 
pegada física, o Alibaba tem vindo a 
mostrar ao mundo de que modo esta sua 
visão pode ser concretizada em qualquer 
sector. Recentemente, na província de 
Hangzhou, abriu um hotel de elevada 
componente tecnológica. O FlyZoo está 
dotado de 290 quartos que mostram 
como as últimas tecnologias podem aju-
dar a transformar a indústria hoteleira e 
adaptá-la à era digital. Tudo começa com 
a aplicação móvel FlyZoo, que permite 
reservar o quarto selecionando o andar 
e orientação do mesmo. No caso dos 
portadores de passaporte estrangeiro, 
o check-in faz-se num quiosque com a 
ajuda dos colaboradores do hotel. O Fly-
Zoo dispõe de vários serviços baseados 
em inteligência artificial que asseguram a 
comodidade da experiência do hóspe-
de. O reconhecimento facial pode ser 
utilizado para aceder ao quarto, já que 
as fotos feitas no momento do check-in 
permitem comprovar a identidade. Cada 
quarto está equipado com um assisten-
te inteligente Tmall Genie, que ajuda a 
ajustar a temperatura, a iluminação, as 
cortinas e o televisor. Este assistente 
também reproduz música e responde a 
perguntas simples, como a palavra-passe 

opera sob a chancela da Alipay, a unidade 
de pagamentos do Alibaba, também ofe-
rece serviços de telemedicina e a venda, 
24 horas por dia, de medicamentos, atra-
vés de máquinas de vending, assim como 
a possibilidade de pagamento de outras 
contas, como as da água ou da luz. 
Aliás, o vending tem sido uma área onde 
o grupo chinês tem apostado em termos 
de inovação. Recentemente, a platafor-
ma Tmall revelou a primeira máquina 
de venda automática de automóveis, 
em parceria com a Ford. Localizado em 
Guangzhou, o Super Test-Drive Center 
oferece três dias de test-drives a poten-
ciais compradores que queiram avaliar 
por que modelo optar na sua próxima 
compra, permitindo-lhes escolher entre 
mais de 100 veículos. Inteligência arti-
ficial, computação Cloud, Internet das 
Coisas e e-commerce são utilizados para 
redefinir a jornada do consumidor e a ex-
periência de utilização no sector automó-
vel. Toda a experiência recorre às apps de 
m-commerce do Alibaba. Os utilizadores 
acedem à página do Super Test-Drive no 
Tmall, pesquisam os modelos disponíveis 
e escolhem o momento da recolha. Tam-
bém tiram uma selfie através da app, que 
é utilizada para confirmar a sua reserva 
no centro de test-drive. Estes custam a 
partir de 13 euros e o valor varia con-
soante o modelo. 

A “flagship store” da Intersport, em Pequim, 

baseia-se na infraestrutura desenvolvida pelo 

Alibaba. Os clientes podem obter cupões de 

desconto ao completarem uma partida de 

basquetebol em realidade aumentada e dicas de 

moda personalizadas nos vários ecrãs
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Mas onde esta visão está fortemente implantada é 
nos supermercados Hema Fresh, também denomina-
dos Freshippo. Estandarte da estratégia do Alibaba, 
são já mais de 120 espaços, onde, segundo dados 
do grupo chinês, as vendas são três a cinco vezes 
maiores que nas lojas concorrentes na proximidade. 
Os clientes iniciam a sua experiência na aplicação 
móvel Hema, que está integrada com a conta na 
plataforma de e-commerce Taobao e com a do 
Alipay. A compra é efetuada e pode ser recolhida no 
supermercado ou enviada para casa do cliente, em 
apenas 30 minutos. Cada loja é capaz de entregar 
milhares de encomendas por dia. Todos os itens têm 
um código de barras para se fazer o scan, contendo 
informações sobre o preço, o produto em si ou a 
sua origem, entre outros aspetos. 70 supermercados 
em Xangai lançaram recentemente uma funciona-
lidade que permite, ainda, conhecer toda a jornada 
dos alimentos, desde o campo à loja. A informação 
contém vários mecanismos de verificação, incluindo 
fotos das licenças de atividade do distribuidor e 
certificados de segurança alimentar completos com 
selo governamental oficial. Para aceder a esta função 
de rastreamento, os clientes usam a app móvel da 
Hema para fazer o scan do código QR do produto. 
Uma vez que a informação também está disponível 
na página de cada artigo, os clientes que comprem 
através da app nas suas casas têm acesso à mesma. 
Mais de 1.700 produtos em nove categorias, incluin-
do carne, marisco, arroz, tofu e produtos de soja, 

frutas, legumes, carne de aves e ovos, lacticínios 
e óleos alimentares foram incluídos no sistema.
Através da app, os clientes podem também pedir 
os produtos já cozinhados pelos chefs dos su-
permercados. Quem prefira a experiência dentro 
de loja, pode escolher o produto fresco, como 
marisco ou peixe, e pedir ao chef que o prepare 
para comer no restaurante situado no interior.  
Recentemente, a cadeia lançou um serviço de 
entregas 24 horas, em 25 dos supermercados 
que opera em Pequim e Xangai, que permite aos 
clientes que vivam num raio de três quilómetros 
contar também com o serviço de entrega em 30 
minutos entre as 22 e as 7 horas. Esta funciona-
lidade está disponível para a maioria dos produ-
tos, à exceção de alguns frescos. Por outro lado, 
a entrega de refeições cozinhadas foi ampliada 
até à 1 hora. “Descobrimos que o novo retalho não 
só funde o online com o offline, como também liga 
o dia à noite. Temos a certeza que existe procura 
específica no horário noturno”, indica Hou Yi, CEO 
da Hema. 
Toda a experiência é gerida através de Big Data: 
a app regista as preferências de cada cliente, 
oferecendo uma interface personalizada que 
apresenta produtos ajustados às suas necessi-
dades, assim como permite planificar a cadeia 
de abastecimento e as rotas de entrega, para 
melhorar a eficiência do serviço. “Os supermerca-
dos Hema aproveitam os dados e a tecnologia de 
logística inteligente para integrar perfeitamente os 
sistemas online e offline, construídos para propor-
cionar um serviço sem precedentes de entrega de 
frescos em 30 minutos. É o que se consegue ao 
imaginar a mistura perfeita de ambos os canais”, 
afirma Daniel Zhang, CEO do Alibaba.
O gestor assegura que a intenção do grupo não 
é operar uma grande cadeia de grande consumo, 
mas criar espaços que demonstrem os benefícios 
do novo retalho para clientes de outras empre-
sas que queiram apostar na sua transformação 
digital. Por exemplo, na vending machine de 
automóveis testada em parceria com a Ford, o 
acesso aos serviços disponibilizados irá propor-
cionar um melhor entendimento das preferências 
do consumidor e tornar a compra de automóveis 
mais divertida. Os recursos analíticos e de mar-
keting do Alibaba podem ser usados para ajudar 
as marcas e os distribuidores a melhor identificar 
potenciais compradores e as suas exigências. A 
empresa de Jack Ma pretende disponibilizar esta 
tecnologia a toda a indústria, para que possa 
construir melhores ligações com os clientes e 
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”
apoiar os distribuidores, na expecta-
tiva de que ajude a melhorar o sector 
automóvel como um todo. “O objetivo do 
novo retalho é tornar o ato de compra mais 
pessoal, envolvente e conveniente, mesmo 
em sectores mais tradicionais”, sublinha 
Mike Hu, diretor sénior do Tmall. “A China 
está na linha da frente no envolvimento 
com o consumidor. Aqui, as compras são 
móveis, divertidas e interativas e as barrei-
ras entre e-commerce e lojas físicas estão a 
ser derrubadas. Este tipo de experiência de 
compra consistente é o que os consumido-
res chineses se habituaram a esperar”. 

Parcerias
Uma das empresas que tem vindo a pro-
curar capitalizar os recursos do Alibaba é 
a retalhista de moda Guess, que estabe-
leceu uma parceria para testar o uso da 
inteligência artificial na personalização 
da experiência de compra dentro de loja. 
O conceito FashionAI foi implementado 
de forma temporária em Hong Kong. 
Com espelhos inteligentes, que exibiam 
a informação dos produtos num ecrã 
próximo, à medida que os clientes toca-
vam na etiqueta RFID da peça de roupa, 
era também possível fazer recomenda-
ções e destacar onde os itens sugeridos 
poderiam ser encontrados na loja. O 

espelho inteligente permitia também 
acrescentar produtos ao carrinho de 
compras virtual ou atualizar cores e 
tamanhos. Os colaboradores da loja 
eram alertados sobre os pedidos e 
deixavam as peças selecionadas num 
provador. A tecnologia RFID, sensores 
e chips Bluetooth eram utilizados para 
monitorizar o movimento dos produ-

tos e ver os mais populares. 
A Guess desenvolveu este teste-piloto 
para avaliar de que modo a tecnologia 
pode melhorar a experiência do cliente 
na loja e tomar decisões de negócio in-
formadas, como a seleção dos produtos, 
a gestão do inventário e o que vestir aos 
manequins colocados na montra e nos 
“displays” da loja. Planeia agora expandir 

o conceito tecnológico às suas lojas e as 
primeiras a beneficiar serão as localizadas 
na China e em Hong Kong.
Também a RT-Mart concluiu o processo 
de transformação digital de um quarto 
das suas 400 lojas, com recurso à tecno-
logia do Alibaba. Usando o modelo dos 
supermercados Hema, a cadeia de hiper-
mercados chinesa passou a disponibilizar 
vários recursos para melhorar a experiên-
cia dos clientes. Seja através do abasteci-
mento “in store” das encomendas online, 
seja através de quiosques interativos ou 
de uma seleção de produtos populares 
do Tmall, o objetivo é melhorar a expe-
riência de comércio online e offline. 
A RT-Mart é, a par da Auchan, uma das 
insígnias operadas pelo Sun Art Retail 
Group, onde o Alibaba comprou uma 
participação de 36%, por 2,44 mil mi-
lhões de euros, no âmbito de uma aliança 
estratégica estabelecida com a Auchan 

“A China está na linha da frente no 
envolvimento com o consumidor. Aqui, as 
compras são móveis, divertidas e interativas e 
as barreiras entre e-commerce e lojas físicas 
estão a ser derrubadas. Este tipo de experiência 
de compra consistente é o que os consumidores 
chineses se habituaram a esperar”
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Retail e o Ruentex Group. O Sun Art é 
um dos líderes da distribuição alimentar 
chinesa, com mais de 440 hipermercados 
sob a insígnia RT-Mart e Auchan, assim 
como a exploração das lojas de ultra 
proximidade Auchan Minute. “Ao lado 
de novos parceiros, o Alibaba orgulha-se 
de poder desenhar o comércio de amanhã 
a partir da transformação digital”, acres-
centa Daniel Zhang. “As lojas físicas são 
incontornáveis no percurso de compra dos 
consumidores e, na era do digital, devem 
ser enriquecidas com serviços personaliza-
dos graças às novas tecnologias ligadas à 
análise de dados”.
O conceito de novo retalho chegou tam-
bém à Intersport, que abriu em Pequim a 
sua primeira “flagship store” na China. A 
loja Tmall x Intersport tem 1.300 metros 
quadrados de área de venda, divididos 
em dois andares. Baseia-se na infraes-
trutura completamente desenvolvida 

pela plataforma Tmall do Alibaba, desde 
o reconhecimento do cliente à gestão da 
cadeia de abastecimento, distribuição, 
logística inteligente e pagamentos eletró-
nicos. Através de câmaras com sensor de 
movimento, o linear principal, na entrada 
da loja, é capaz de identificar o género 
e a idade aproximada do consumidor e 
recomendar-lhe produtos apropriados. 
Os clientes também podem obter cupões 
de desconto ao completarem uma par-
tida de basket em realidade aumentada. 
O espelho de parede oferece dicas de 
moda personalizadas, como, por exemplo, 
complementos para os produtos que o 
cliente está a provar, e quando se retira o 
calçado do expositor inteligente aparece 
informação sobre os tamanhos, cores e 
funções dos mesmos num ecrã intera-
tivo. Através de um expositor na Cloud, 
pode-se ver os produtos que não estão 
expostos na loja. Este espaço virtual 
amplia, assim, em quatro vezes o sortido 
disponível. Por outro lado, ao se fazer o 
scan do código QR de determinado pro-
duto, os clientes podem colocá-lo no seu 
carrinho de compras virtual e decidir se 
querem concluir a transação mais tarde, 
na plataforma online Tmall. 
Também a Starbucks abriu uma das 
suas lojas mais interativas do mundo em 
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enquanto visitam a loja. 
Imagine-se, também, uma estação de serviço 
que pode detetar automaticamente quando 
um veículo chega e onde todo o processo, 
desde a seleção do tipo de combustível 
ao pagamento, pode ser feito com poucos 
toques no ecrã do automóvel. É isto que a 
Shell está a testar em Pequim, numa colabo-
ração com o Alibaba e a SAIC Motor Corp. 
Com base na tecnologia Cloud do grupo de 
Jack Ma e no seu sistema operativo para dis-
positivos de Internet das Coisas, é possível 
detetar quando um veículo estaciona ao lado 
das bombas e despoletar todo o sistema. 
O monitor do automóvel permite escolher 
o combustível pretendido, a quantidade 
desejada e pagar via Alipay ou através da 
conta de membro da Shell. Pode-se ainda 
comprar snacks e outros produtos da loja de 
conveniência ali localizada, que são trazidos 
ao veículo por um dos colaboradores. Os 
parceiros estão a estudar a introdução de 
mais serviços personalizados, baseados na 
análise das preferências dos clientes e na 
oferta de cada estação de serviço. 
Mas não é só o Alibaba que está a introduzir 
conceitos inovadores. No início de 2018, 
a JD.com lançou em Pequim o conceito 
7Fresh, onde, à semelhança das lojas Hema, 
existe uma elevada incorporação tecnológica. 
Além disso, está a fornecer à unidade chi-
nesa da Walmart uma plataforma de serviço 
online que permite entregas numa hora.
Também a gigante das redes sociais Tencent 
tem vindo a apostar no sector. Juntamente 
com o retalhista chinês Yonghui Supersto-
res, adquiriu uma participação no Carrefour 
China. O investimento da Tencent poderá 
ajudar a fazer reviver o negócio do Carrefour 
naquele mercado e expandir os pagamen-
tos móveis da WeChat em todo o país. A 
Tencent e o Alibaba estão a apostar que a 

Xangai, com a ajuda do Alibaba. O espa-
ço Starbucks Shanghai Roastery integra 
perfeitamente a experiência de cliente na 
loja e online, impulsionada pela aplicação 
Taobao Mobile e pela tecnologia de realidade 
aumentada do grupo chinês. A interatividade 
começa assim que os clientes atravessam a 
porta, com a tecnologia baseada na loca-
lização do Alibaba, permitindo que a app 
reconheça os utilizadores à chegada. Através 
da app, os clientes podem visualizar um 
mapa detalhado de ambos os pisos da loja 
ou os menus disponíveis, assim com guardar 
os seus produtos favoritos da Starbucks na 
sua conta. Ao ativar a função AR da aplica-
ção, os clientes podem verificar os principais 
recursos da Roastery e obter detalhes sobre 
as cafetarias, os métodos de fabrico e pro-
cesso de torrefação, através de animações, 

Jack Ma (ao centro), fundador do Alibaba, numa das lojas 

Hema Fresh, onde é possível escolher, por exemplo, peixe 

e marisco frescos e pedir a sua confeção pelos chefs para 

degustação no local

A Guess desenvolveu um teste piloto para avaliar de que modo a 

tecnologia pode melhorar a experiência do cliente e as decisões do  

negócio, como, por exemplo, o que vestir aos manequis colocados 

nas montras das lojas
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combinação de lojas de retalho e comércio eletrónico 
ajudará a impulsionar as encomendas, acumulando 
dados de compras, e também permitir que as lojas sejam 
centros de entrega. 
No seguimento desta aliança, o Carrefour abriu a sua 
loja mais inteligente e inovadora em Xangai. Thierry 
Garnier, diretor executivo do retalhista francês para a 
Ásia, confirma que o mercado chinês é considerado “um 
verdadeiro laboratório para inspirar o resto do grupo”. Com 
4.335 metros quadrados, apresenta 25 mil referências, 
principalmente de alimentação, 20% das quais importa-
das, assim como cosmética e moda. Os clientes podem 
criar uma conta no Carrefour antes de irem à loja e 
vinculá-la ao seu perfil na WeChat para pagar através de 
reconhecimento facial ou usar aquela plataforma para 
fazer o pagamento online. 

Expansão
Não obstante a Amazon ser amplamente reconheci-
da por ter imprimido o rumo nas compras digitais nas 
últimas duas décadas, os grandes grupos chineses estão 
a construir impérios que não encontram paralelo nos 
mercados europeu e norte-americano. São claros os 
sinais de que as regras do século XXI em termos de 
compras serão escritas por eles e, a comprová-lo, basta 
observar o que ocorre no alimentar. Apenas 3% dos 
norte-americanos compram a sua mercearia online. Na 
China, são 10%. 
O retalho na China deu claros passos adiante em ter-
mos de experiência do cliente. Estes novos conceitos 
inovadores não só oferecem produtos que os consumi-
dores podem comprar, como uma experiência imersiva 
catalisada pela utilização da tecnologia e a integração 
de campanhas online e offline. As lojas são locais para 
socializar, descobrir, comer, beber, aprender, partilhar 
e participar. O Taobao, que começou como um site de 
e-commerce, oferece agora funções sociais e entrete-
nimento, enquanto a WeChat, que começou como uma 
rede social, agora permite a compra e venda de produ-
tos.
Alibaba e JD.com estão a ser pioneiros num novo mo-
delo de transação chamado de O2O: “online to offli-
ne”, que vai muito além do modelo de omnicanalidade 
apresentado por muito dos grandes retalhistas mundiais. 
Embora o conceito Amazon Go seja uma versão deste 
modelo, a velocidade com que está a ser implementado 
pelos operadores chineses é claramente superior. 
Estes grupos pretendem agora usar o seu poder tecno-
lógico e financeiro para lutar pelos mercados europeu 
e norte-americano. O Alibaba prevê investir 15 mil 
milhões de dólares na construção de centros de investi-
gação a nível global, ao longo dos próximos três anos, e 
tem vindo a estudar potenciais localizações para centros 
logísticos na Europa. Já a JD.com, que tem entre os seus 
acionistas a Walmart, ambiciona que, dentro de 10 anos, 
metade dos seus lucros sejam originados fora da China. 

https://www.jungheinrich.pt/landingpages/eks/
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O pão com alma

O forno de pedra,
forno por excelência.

O trabalho manual,
chave e alma do processo.

O tempo,
o ingrediente principal.

Descubra a essência de Saint Honoré
www.painsainthonore.com

T E M P O
O nosso pão é criado através do mesmo processo que o pão artesanal

de qualidade superior. Cuidamos de todos os detalhes para o que espírito
e sabor artesanal cheguem intactos ao produto final,

criando, assim, um pão simplesmente único.

PA I X Ã O
Perfecionista, atentos ao detalhe, por vezes obsessivos... mas, sobretudo,

apaixonados por tudo o que fazemos. A paixão é o que nos permite
evoluir de fazer bem para fazer o melhor.

H O M E N A G E M
Respeitamos o nosso passado, sabemos de onde vimos e para onde vamos. 

Mantemos os nossos processos fiéis à tradição da padaria, 
para conseguir um pão que nos faça sentir orgulhosos.

PAVÉ ESPELTA
E QUINOA BIO

BARRA
SARRACENO BIO

REDONDO
OBRADOR BIO

GRANDE BARRA
OBRADOR

BARRA RÚSTICA
OBRADOR

BAGUETTE
ANCIENNE

MEIA BAGUETTE
ANCIENNE

BARRA
DA HORTA

REDONDO SUMMUM
ESPELTA E CENTEIO

BARRA
ESPELTA

VISÉ
CEREAISBARRA

SANTA INÊS

Europastry Portugal S.A. Otapark,  Qta. Mendanha, AN  |  2580-491 Carregado  | Portugal
T: +(351) 263 856 380  |  F: +(351) 263 856 333 | www.europastry.com

BARRA
DELIRIUM

http://www.europastry.com/


31
Grande Consumo

O pão com alma

O forno de pedra,
forno por excelência.

O trabalho manual,
chave e alma do processo.

O tempo,
o ingrediente principal.

Descubra a essência de Saint Honoré
www.painsainthonore.com

T E M P O
O nosso pão é criado através do mesmo processo que o pão artesanal

de qualidade superior. Cuidamos de todos os detalhes para o que espírito
e sabor artesanal cheguem intactos ao produto final,

criando, assim, um pão simplesmente único.

PA I X Ã O
Perfecionista, atentos ao detalhe, por vezes obsessivos... mas, sobretudo,

apaixonados por tudo o que fazemos. A paixão é o que nos permite
evoluir de fazer bem para fazer o melhor.

H O M E N A G E M
Respeitamos o nosso passado, sabemos de onde vimos e para onde vamos. 

Mantemos os nossos processos fiéis à tradição da padaria, 
para conseguir um pão que nos faça sentir orgulhosos.

PAVÉ ESPELTA
E QUINOA BIO

BARRA
SARRACENO BIO

REDONDO
OBRADOR BIO

GRANDE BARRA
OBRADOR

BARRA RÚSTICA
OBRADOR

BAGUETTE
ANCIENNE

MEIA BAGUETTE
ANCIENNE

BARRA
DA HORTA

REDONDO SUMMUM
ESPELTA E CENTEIO

BARRA
ESPELTA

VISÉ
CEREAISBARRA

SANTA INÊS

Europastry Portugal S.A. Otapark,  Qta. Mendanha, AN  |  2580-491 Carregado  | Portugal
T: +(351) 263 856 380  |  F: +(351) 263 856 333 | www.europastry.com

BARRA
DELIRIUM

http://www.europastry.com/


32
Grande Consumo

Assim será a 
loja Mercadona 
em Portugal

É com o Tienda 8 que a Mercadona fará a sua estreia em Portugal. Um conceito de supermercado 
grande, que disponibiliza uma área de venda de 1.900 metros quadrados e que oferece tudo aquilo 
que se pode, habitualmente, encontrar num supermercado moderno. Frutas e legumes, peixaria, 
talho e padaria, a que se junta uma ambiciosa área de pronto a comer, que disponibilizará um total 
de 38 pratos, 11 dos quais comuns a Portugal e Espanha, com os restantes 27 a serem exclusivos 
para o mercado português. 

RETALHO
TEXTO Bruno Farias

FOTOS D.R.
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Bacalhau à Brás ou com natas, polvo, 
pescada, os sempre saborosos rissóis e 
afins, a que se junta um sushi corner, um 
espaço dedicado ao corte de presunto 
ou, ainda, um outro dedicado à confeção, 
“in loco”, de massas, pizzas ou outro tipo 
de refeições quentes. Para comer na loja 
na zona dedicada ao efeito, ou para levar, 
quentinho e acabado de fazer, para casa. 
Tudo para agradar ao “chefe” português, 
que já demonstrou curiosidade na chega-
da da Mercadona ao país e cujo impacto 
ainda está por perceber. 
Certo é que é com o novo conceito 
Tienda 8 (que para os responsáveis da in-
sígnia merece um 8 na escala de 0 a 10, 
visto haver, sempre, espaço para melho-
rar) que a empresa de Juan Roig chegará, 
já a 2 de julho, a Portugal e que, com o 
que foi dado a conhecer na renovada loja 
de Burjassot, em Valência, manter-se-á 
fiel aos princípios que a tornaram líder 
incontestável de mercado no país vizinho.
Para a expansão ibérica, a Mercadona 
traz consigo um conceito de loja moder-
no, amplo, onde a luz e os corredores 
desafogados, sem ilhas promocionais, 
autorizam a rápida circulação na placa de 
venda, ao mesmo tempo que permitem 
identificar, rapidamente, as diferentes 
secções existentes no seu interior e que, 
no caso da loja visitada, disponibiliza duas 
entradas ao cliente. Uma pela zona dos 
frescos, outra pela zona da perfumaria, 
área de negócio que tem despertado 
bastante atenção em Portugal. Até por-
que “não colocamos Mercadona nas nossas 
marcas próprias, que são marcas como 
tal, mas identificamos os fornecedores em 
cada uma delas, pelo que a aposta 
de qualidade nos nossos produtos de 
marca própria tem que ser evidente. 
Vamos levar outras marcas, como no 
caso dos vinhos, que são feitas por for-
necedores portugueses para as nossas 
marcas em Portugal”, introduz Elena 
Aldana, Head of European Affairs da 
Mercadona.
A Mercadona vai procurar replicar 

em Portugal aquilo que são as suas forças e mais-valias, onde se 
destaca, além do cardex composto por um rácio estimado entre 50% 
marca própria e 50% marca de fornecedor, que se encontra ainda em 
fase de finalização, um preço final ao consumidor muito competitivo, 
algo confirmado num país com poder de compra superior ao portu-
guês e com menor carga fiscal.
Argumento que é partilhado, e comunicado, pela indústria retalhista 
como um todo, pelo que é grande a expectativa de ver como a Mer-
cadona conseguirá colocar em prática esse que é um dos principais 
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vetores da sua atuação. Mais-valias con-
seguidas através de uma gestão mais efi-
ciente dos recursos, como, por exemplo, 
a redução de 40% no consumo energéti-
co das lojas, ao abrigo do conceito Tienda 
8, face a um ponto de venda standard da 
mesma insígnia, a que se junta a elimi-
nação, de forma definitiva, dos sacos 
de plástico de um só uso, com as mais 
de 1.600 lojas em Portugal e Espanha a 
passarem a disponibilizar as opções de 

papel, de ráfia e com 50%/70% de plásti-
co reciclado, procedente de embalagens 
utilizadas nas lojas. Preocupação que se 
estende também ao packaging utilizado 
nas embalagens de pronto a comer, que 
serão compostas por cartão e plástico 
reciclável.
Procura por incremento de rentabilidade 
e consequente diminuição de ineficiên-
cias que, ainda ao nível da loja, passa 
pela redução dos desperdícios gerados, 
logo, menos consumo de recursos. 

”
A Mercadona não coloca um número no 
investimento a realizar no mercado nacional. 
Para o arranque da operação portuguesa o 
líder do operador valenciano, Juan Roig, foi 
perentório: “tudo o que faça falta!”

“Estamos a fazer muitas mudanças internas 
em termos de modelo de organização 
dentro da loja. Nomeadamente, no que 
diz respeito a perceber quais são os postos 
que os colaboradores devem desenvolver 
dentro da loja, para que sejam eficientes e 
para que sejam os verdadeiros especialistas 
dentro daquilo que são as suas funções 
dentro da loja, sempre cuidando de forma 
prioritária o atendimento e o serviço ao 
cliente”, detalha Elena Aldana.

Dado único
Argumentos a que se junta uma forte 
aposta na eficiência logística, com a pla-
taforma logística da Póvoa de Varzim a 
estar no “pipeline” de investimento para 
a automatização de processos, de modo 
a tornar a sua operação, também em 
Portugal, ainda mais eficiente. Comum 
o recurso à introdução progressiva de 
tecnologia, seja de modo a ajudar na 
melhor gestão dos desperdícios em loja, 
seja para uma melhor administração dos 

pedidos de compras. 
Tudo isto possível graças à implemen-
tação do sistema ERP SAP, de modo a 
simplificar o processo de gestão da com-
panhia, que já investiu, em Portugal, 160 
milhões de euros no acumulado desde 
o arranque da operação, com o grande 
objetivo de chegar a Lisboa e abrir entre 
150 a 200 lojas no país.
Razão pela qual não coloca um objetivo 
em euros na operação portuguesa, pois 
isso “seria colocar um travão no que seria 
possível fazer em Portugal”. Apostada em 
estudar bem os hábitos de consumo das 
diferentes regiões onde está presente, 
a Mercadona tem procurado adaptar o 
sortido à procura local – tal como faz em 
Espanha - com o objetivo disponibilizar 
produtos frescos ou, por outras palavras, 
dar corpo à visão estratégica de “qualida-
de, qualidade, qualidade”, onde se engloba 
uma maior atenção aos produtos locais. 
“Dos queijos aos vinhos, a adaptação local 
é uma preocupação para a Mercadona. 
E é esse conhecimento que estamos a 
desenvolver com o sector primário, que visa 
satisfazer uma noção de conhecer muito 
bem o que é produzido e por quem é pro-
duzido. Não fazia sentido abordar Portugal 
com outro modelo de loja? Sabemos fazer 
e gerir supermercados, é isso que sabemos”, 
conclui.
Os “chefes” portugueses cá estarão para 
avaliar se assim é. As imagens ajudam, 
por sua vez, a descrever o que poderá 
ser dado a conhecer já no início de julho 
e que dá corpo ao arranque da operação 
nacional. 



35
Grande Consumo

http://gelpeixe.pt/pt


36
Grande Consumo

“Estamos convencidos que os 
nossos associados devem deixar 
de ser merceeiros para se 
converterem em empresários”
Angel Aguayo Marín, diretor Área Portugal da Coviran, analisa, em entrevista na Grande Consumo, a 
evolução dos sete anos da cooperativa granadina no país. Percurso que permitiu à Coviran introduzir, 
já este ano, o conceito Coviran Plus, assim como dar a conhecer a Escola de Comércio Coviran, que visa 
elevar o nível de serviço nas lojas da insígnia. A aposta na qualidade, quer da oferta, quer do atendimento, 
assim o exige, com o responsável a destacar que o objetivo, já em finais de 2020, é atingir os 400 pontos 
de venda em Portugal e ser 10% do valor da faturação da Coviran Ibérica.

ENTREVISTA
TEXTO Bruno Farias
FOTOS Raquel Wise
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”
Grande Consumo - Ao fim de sete anos a 

operar em Portugal, que balanço pode a 
Coviran fazer da operação portuguesa? A 
cooperativa está hoje onde era suposto 
estar no plano de negócios?
Angel Aguayo Marín - Depois de sete anos, o 
balanço é especialmente positivo. Várias são as 
questões que consideramos chave neste balan-
ço. Sem dúvida que, neste período, com o apoio 
e a dedicação dos nossos sócios, conseguimos 
criar uma cooperativa em Portugal, somos a 
única cooperativa de supermercados neste país.
Contamos com uma grande equipa que soube 
profissionalizar-se dentro da cooperativa e 
adaptar-se aos procedimentos internos e 
às necessidades que os sócios e o mercado 
português requerem. Cerca de 90 % dos nossos 
recursos são fixos, algo que dá provas da nossa 
estabilidade laboral.
Por outra parte, também conseguimos uma efi-
ciente estrutura logística, com três plataformas, 
que nos permite estar localizados de maneira 
estratégica para a distribuição em todo o ter-
ritório nacional. Sintra, Vila do Conde e Algoz, 
no Algarve, permitem-nos fornecer de maneira 
eficiente todo o país.
Mas também temos que destacar como a 
cooperativa se adaptou ao mercado português, 
aos gostos, cores, desejos dos consumidores 
portugueses, mas também à grande atividade 
promocional que existe neste país, a qual não 
tem comparação com nenhum outro mercado.
Acreditamos que, só depois de sete anos, nos 
convertemos numa referência no formato de 
proximidade e sob um modelo cooperativo 
capaz de atingir uma maior redistribuição da 
riqueza no seu meio.

GC - Já são conhecidos os resultados de 
2018? Como é que fecharam o ano em 
Portugal?
AAM - No plano económico, no fecho de 2018, 
destacamos o crescimento da nossa empresa, 
em valor de negócio, em 5,6%, assim como as 
vendas brutas sob insígnia, com 1.372 milhões 
de euros. Deste valor, cerca de 134 milhões de 
euros correspondem a vendas realizadas em 
Portugal e 1.238 milhões de euros a Espanha.

Em relação ao benefício antes de impostos da cooperativa, o valor eleva-se 
até 1,42 milhões, 13,6% mais que o ano anterior. Se fizermos referência ao 
benefício “net” da cooperativa, o valor mantém-se em termos similares a 2017, 
ascendendo a 0,95 milhões.
O EBITDA, por sua parte, foi incrementado em 2,41%, até aos 8,06 milhões de 
euros, e o cash flow social, no fecho de 2018, foi de 635 milhões de euros, 8% 
mais que em 2017, valor que reflete a contribuição da companhia para a me-
lhoria da economia local através da sua atividade. Empresas de economia social 
como a Coviran conseguem uma maior redistribuição da riqueza, sem que isto 
esteja em conflito com o benefício e a rentabilidade económica, como mostram 
os resultados alcançados.
Neste sentido, realçar que o seu modelo cooperativo se converteu numa respos-
ta de futuro de confiança para milhares de pequenos e médios empresários de 
Portugal, que criam, através dos seus supermercados, emprego de qualidade no 
seu âmbito mais próximo. Em relação ao rácio de emprego, face aos principais 
competidores do sector, a Coviran cria mais do dobro dos postos de trabalho 
por cada milhão de euros vendidos, mantendo a eficiência e a rentabilidade do 
seu modelo. Ao nível do grupo, a Coviran criou 15.653 empregos, 0,5% superior 
a 2017. Deles, 1.895 correspondem a Portugal. A taxa de empregados indefini-
dos da cooperativa é de 86%.
A Coviran converteu-se numa resposta de negócio rentável em qualquer 
território, aproximando milhares de pessoas a uma solução para um ato tão 
quotidiano como é a compra diária. Neste sentido, exerce a sua atividade como 
única insígnia em numerosos municípios, operando solitariamente 5% em zonas 
de menos de 10 mil habitantes (71 municípios) e 26,7% em zonas de menos de 
dois mil habitantes (310 municípios). 
No plano de investimento, durante 2018, a cooperativa e os seus sócios des-
tinaram a este capítulo 3% mais que em 2017: 26,3 milhões de euros. Dessa 
quantia, a contribuição da cooperativa é de 13,25 milhões, um valor aplicado 
no melhoramento e modernização das plataformas (destaca-se neste capítu-
lo a aquisição do seu centro logístico de Sintra, a melhoria da produtividade 
e eficiência operativa, assim como o desenvolvimento tecnológico. No plano 
formativo, realçar a nova sede da Escola de Comércio, localizada em Sintra, 
adquirida como propriedade). 

“A Coviran converteu-se numa resposta de 
negócio rentável em qualquer território, 
aproximando milhares de pessoas a uma 
solução para um ato tão quotidiano como 
é a compra diária. Neste sentido, exerce 
a sua atividade como única insígnia 
em numerosos municípios, operando 
solitariamente 5% em zonas de menos de 
10 mil habitantes (71 municípios) e 26,7% 
em zonas de menos de dois mil habitantes 
(310 municípios)”
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GC - O contexto macroeconómico é hoje mais 
favorável ao investimento em Portugal? E, no 
caso concreto da Coviran, na promoção e de-
senvolvimento do comércio de proximidade?
AAM - Sem lugar para dúvidas, claramente, tanto 
em Portugal como em Espanha, o contexto ma-
croeconómico é atualmente mais favorável para o 
investimento.
É sabido por todos que são duas economias 
europeias com claro crescimento, estabilidade dos 
Orçamentos de Estado e taxas de desemprego cada 
vez mais reduzidas (muito mais em Portugal do que 
em Espanha).
Não é a primeira vez que ouvimos falar do milagre 
português na estabilização das contas públicas e 
por ter uma taxa de desemprego próxima de 7%.
E, como não, realçar as excelentes relações hispa-
no-portuguesas, também a partir do ponto de vista 
político, que propicia para que as relações entre 
ambos países estejam em crescimento contínuo.
No caso concreto da Coviran, a nossa aposta está 
no comércio de proximidade, na proximidade ao 
consumidor final, na profissionalização do sec-
tor com a abertura da Escola de Comércio e no 
melhoramento contínuo de uma secção estratégica 
para nós, como são os frescos. A tudo isto soma-
mos o impulso à digitalização e à imprescindível 
transformação digital que tanto a cooperativa 
como os sócios estão a abordar. Alavancas como a 
comunicação com o consumidor e a adaptação do 
sortido às necessidades atuais são também muito 
importantes.
E tudo isso sem esquecer a aposta da cooperativa 
em incrementar os serviços oferecidos aos sócios, 
para aumentar a sua rentabilidade.

GC - Esse canal de comercialização, o comércio de 
proximidade, está “vivo” no nosso país? Continua 
a haver potencial de crescimento nesse canal em 
Portugal?
AAM - Efetivamente, está vivo e especialmente dinâ-
mico. O consumidor português cada vez mais gosta de 
comprar num comércio de proximidade.
E isto deve-se ao facto do referido canal estar a fazer 
um grande esforço de investimento e adaptação ao seu 
consumidor.
Cada vez encontramos mais negócios de proximidade 
que dão quase os mesmos serviços que as grandes 
superfícies, no entanto, com uma atenção ao cliente 
muito mais próxima e realizando uma grande aposta 
pelos produtos frescos de boa qualidade e preços. O 
nosso novo conceito, Coviran Plus, vai na linha de nos 
adaptarmos às necessidades presentes e futuras dos 
nossos consumidores.
Não é apenas a Coviran que está a realizar um bom tra-
balho nesta linha, os grandes operadores também estão 
a fazer um esforço por se manterem e adaptarem-se ao 
negócio de proximidade, mas há que relembrar que a 
Coviran conta com uma experiência de 58 anos neste 
sector.
Pensamos que existe potencial de crescimento neste 
canal, sempre que as coisas se realizem com um projeto 
e uma planificação lógica. É do conhecimento de todos 
que a população portuguesa não está em crescimento 
e este canal terá de crescer devido ao trabalho bem 
feito e, no nosso caso, porque somos uma das melhores 
soluções para os retalhistas independentes do sector, 
garantindo-lhes um futuro rentável.

GC - Qual o parque de lojas hoje detido? É um 
número que vos deixa satisfeitos face ao potencial 
do país?
AAM - Na atualidade, a Coviran mantém um forte 
posicionamento na Península Ibérica. Conta com 2.467 
sócios no total (223 em Portugal e 2.244 em Espa-
nha). O valor de supermercados aderentes ao grupo 
é de 3.034, desses, 283 em Portugal e 2.751 estão 
implantados em Espanha. Estes números consolidam 
a Coviran na segunda posição no ranking nacional 
do sector por número de estabelecimentos e entre os 
primeiros em Portugal. 
Em relação à quota de mercado, mantém-se nos 2,76% 
em Espanha e incrementa-se em Portugal até 0,88%. 
Se só tivermos em conta os estabelecimentos com um 
máximo de mil metros quadrados, esta quota eleva-se a 
6,42% em Espanha e 2,55% em Portugal.
É importante realçar que, em apenas sete anos, a 
Coviran Portugal representa 10% do total de sócios e 
supermercados da cooperativa. 

”

“O nosso objetivo é dar a melhor 
solução a todos os associados e liderar 
o mercado de proximidade. Para finais 
de 2020, temos previsto no nosso 
plano estratégico alcançar os 400 
pontos de venda em Portugal e ser 10 
% do valor de faturação da Coviran 
Ibérica”
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O número atual de supermercados é mais que satis-
fatório, somos o primeiro operador no nosso sector de 
proximidade, 283 supermercados já nos permite estar 
em todos os distritos, incluindo Açores e Madeira.
Sobre o potencial do país, somos conscientes que ainda 
existem muitos supermercados independentes que 
precisam de uma cooperativa como a Coviran para 
subsistir, dinamizar o seu negócio e rentabilizá-lo ao 
máximo.
A Coviran tem um projeto próprio solvente, diferencia-
dor, com um claro prestígio no comércio de proximidade 
e, agora como sempre, estamos atentos às oportunida-
des que possam surgir e às possíveis vias de crescimen-
to graças à incorporação de outros grupos cooperativos, 
além das adesões de retalhistas independentes.
O nosso objetivo é dar a melhor solução a todos os 
associados e liderar o mercado de proximidade. Para 
finais de 2020, temos previsto no nosso plano estraté-
gico alcançar os 400 pontos de venda em Portugal e ser 
10% do valor de faturação da Coviran Ibérica.

GC - O que é que o conceito de loja Coviran Plus 
vem trazer de novo à oferta dos sócios da coope-
rativa? 
AAM - Faz já dez anos que nasceu o novo concei-
to Coviran em Espanha, um projeto que assumiu a 
evolução do supermercado tradicional com toda a 
modernidade necessária para operar hoje com êxito no 
mercado e diante de um cliente muito exigente. Tudo 
isso sem perder a essência do seu modelo cooperativo 
e do seu formato de proximidade. O novo conceito em 
Portugal, a Coviran Plus, representa para a cooperativa 
o materializar da inovação nos seus pontos de venda, 
algo chave para potenciar a rentabilidade, homogenei-
dade e verticalidade dos supermercados. Além disso, o 
projeto neste país supõe um modelo de relação sócio/
cooperativa mais colaborativo, melhorando com ele a 
nossa gestão. 

GC - Como é que está a decorrer a sua implemen-
tação? Quantas lojas preveem que adotem esta 
nova identidade e organização? 
AAM - A cooperativa desenvolve este projeto quando 
os sócios decidem apostar no modelo. Neste caso, em 
Portugal, as novas incorporações e os estabelecimentos 
que se reformulam já incorporam bastantes elementos 
da Coviran Plus, com o objetivo de que logo a transição 
seja mais fácil e menos custosa. Em Espanha, contamos
já com 250 estabelecimentos sob o novo conceito e, 
em Portugal, após a primeira abertura em abril, segura-
mente que é também um êxito. Além disso, aqui, estas 
lojas deram um passo mais, sendo uma evolução em 
relação às espanholas, uma vez que têm mais em conta 
a procura do consumidor, com um layout adaptado 
às motivações de compra. Assim, o modelo espanhol 
retroalimentar-se-á destas melhorias. 

A adaptação ao mercado e ao cliente local fazem com que o modelo goze de 
personalidade própria, através de uma imagem inovadora, integrando elemen-
tos tão distintos e próprios como os azulejos nas secções de serviço assistido, 
com materiais naturais como a madeira que, sem dúvida, criam um ambiente 
acolhedor. Definitivamente, através deste modelo, os sócios da cooperativa 
oferecem aos seus clientes lojas modernas, confortáveis, onde fazer a compra 
converte-se numa experiência agradável e tudo isso num supermercado de 
proximidade onde o saber fazer dos seus proprietários e o trato de confiança 
marcam a diferença. 

GC - Era o conceito que faltava para consolidar a operação da Coviran em 
Portugal? É o conceito “certo” na hora “certa”?
AAM - Neste canal tão dinâmico, temos sempre que estar em contínua adap-
tação e movimento para responder a um cliente muito exigente e a um sector 
muito competitivo.
Neste sentido, a Coviran Plus era uma procura solicitada pelo sócio luso e 
estamos convencidos de que o vai ajudar a ganhar rentabilidade e a oferecer 
uma experiência de compra excelente. A aposta pelos frescos em geral, por uma 
secção que fideliza tanto como a padaria, a incorporação de take-away, a dife-

Angel Aguayo Marín, diretor Área Portugal da Coviran, destaca as 550 mil famílias fidelizadas
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renciação de secções por cores, a iluminação cuidada 
e a estandardização do negócio que possibilita este 
modelo permitirão fidelizar o consumidor e incrementar 
a rentabilidade dos nossos supermercados, tal como 
ocorre em Espanha, onde o novo conceito tem dez anos 
de experiência.

GC - De que modo é que a Escola de Comércio 
Coviran vem ajudar à consolidação desta renovada 
visão do negócio?
AAM - A Escola de Comércio tem de ser um dos moto-
res para esta visão de negócio, mas não é o único, uma 
vez que nos vai ajudar a impulsionar a profissionaliza-
ção dos nossos sócios e funcionários.
É certo que a Escola de Comércio será um pilar im-
portante para estes novos negócios. No nosso ADN, 
estamos convencidos que os nossos associados devem 
deixar de ser merceeiros para se converterem em em-
presários, em bons gestores.
Para isso, nada melhor que um espaço de formação e 
debate onde possamos transmitir ideias, ferramentas 
e tendências do sector, além de promover os nossos 
valores e torná-los participantes da nossa cultura 
corporativa.

GC - A Escola de Comércio Coviran é um espaço 
previsto apenas para utilização interna? Que ações 
estão previstas realizar-se neste polo de formação?
AAM - A Escola de Comércio é um espaço totalmente 
aberto para a formação dos nossos funcionários e nele 
devemos colocar o máximo de interesse. Quanto melhor 
estiverem formados, mais satisfeitos se sentirão com a 
carreira profissional que realizam dentro de casa, sem 
esquecer que também poderão dar um melhor serviço e 
assessoria ao nosso associado.
O objetivo da escola não será apenas a formação 
interna, como em paralelo queremos que o nosso asso-

ciado a veja como um excelente centro de formação para ele e todos os seus 
colaboradores. Um centro participativo entre os colaboradores da Coviran e 
seus associados.
Por outra parte, a escola estará aberta aos nossos fornecedores para que pos-
sam ser o canal de comunicação entre fabricante e consumidor final através 
da Coviran e os pontos de venda dos associados
E, não menos importante, através da escola, queremos chegar à sociedade em 
geral, aos sectores mais desfavorecidos. A cooperativa trabalha na economia 
social e, por isso, a nossa responsabilidade social tem de ser um objetivo 
prioritário. 
Entre as ações que temos previstas realizar para os nossos associados, desta-
cam-se o Curso de Boas Vindas para as novas incorporações. Onde, em qua-
tro dias de formação, possamos falar de cooperativismo, formação de frescos, 
atenção ao cliente, merchandising, trabalho em equipa, fidelização, ferramen-
tas de gestão. E tudo isso focado na gestão eficiente do ponto de venda. Ou 
o nosso Programa de Desenvolvimento Retalhista, dirigido aos atuais sócios 
da Coviran, onde em três dias de formação, e com os mesmos conteúdos que 
o Curso de Boas Vindas, possamos voltar a reunir com os sócios e refrescar 
conhecimentos.
Também se destaca o curso específico de Novo Conceito Coviran, dirigido 
aos sócios e a todas as pessoas que queiram avançar com este novo projeto, 
e adicionalmente, cursos individualizados de atenção ao cliente, gestão do 
ponto de venda, gestão de categorias, frescos (fruta e carne).
A formação para os funcionários queremos que seja dinâmica e continuada 
durante todo o ano. Temos previstos cursos de finanças para a equipa de 
mercado, BI para comerciais, aprovisionadores e funcionários da administra-
ção, LEAN para responsáveis de plataformas, formação esta que se ampliará 
para todas as áreas.

GC - Parte do sucesso do negócio passa pela correta formação de 
colaboradores, em suma pela promoção do bom atendimento e bom 
serviço em loja?
AAM - Evidentemente, estamos convencidos que a formação dos nossos fun-
cionários resulta no bom serviço e assessoria que damos e devemos continuar 
a dar aos nossos associados.

GC - É possível pensar-se em trabalhar a fidelização neste canal? O 
que é que a Coviran tem feito nesse sentido? A cooperativa 
possui alguma ferramenta de fidelização? 
AAM - Podemos falar de fidelização num duplo sentido, em fun-
ção de nos referirmos ao “target” sócios ou cliente.
Se falamos do sócio, efetivamente, a Escola de Comércio é uma 
ferramenta para a fidelidade. Está demostrado que os associados 
que passam pelo Programa de Boas Vindas incrementam a sua 
integração em 20%.
Se falamos do cliente final, existem muitos outros que trabalha-
mos, desde a própria atenção personalizada, a ferramentas como 
o nosso programa de fidelização. 2018 foi o ano de lançamento 
do Clube Família, desenvolvendo-se um programa digital, com 
cupões de desconto, promoções com marcas de referência e com 
interação multicanal com os consumidores. O desenvolvimento 
de ações em colaboração com os fornecedores e planos especí-
ficos para os sócios formam parte desta estratégia para premiar 
os nossos clientes mais fiéis. O cliente pode consultar os seus 
cupões de desconto num quiosque digital, onde tem a possibilida-
de de escolher só os cupões que deseja imprimir, com as imagens 

”
“Face a 2019, a nossa prioridade é 
continuar a consolidar-nos como 
a melhor opção de compra para o 
cliente no formato de proximidade 
e ser uma referência líder para os 
retalhistas independentes, com 
um modelo cooperativo solvente e 
com futuro”
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identificativas dos produtos para que seja mais simples 
o seu reconhecimento no linear. Graças a este quiosque 
digital, o cliente tem a possibilidade de eleger o modo como 
desfrutará dos seus descontos no cartão, ou seja, acumu-
lando saldo ou descontando imediatamente esse valor nas 
suas compras.
Este programa de fidelização representa uma clara aposta 
da Coviran no desenvolvimento dos pontos de venda dos 
seus associados, apresentando características inovadoras e 
diferenciadoras do resto do mercado. O Cartão Clube Fa-
mília potenciará a relação entre os supermercados Coviran 
e os seus consumidores finais através de novas mecânicas 
promocionais e do conhecimento real dos hábitos de com-
pra dos clientes.
Neste momento são 550 mil as famílias que usam este car-
tão nos mais de mil supermercados aderentes ao programa 
de fidelização da insígnia. 
O objetivo é acompanhar os utilizadores na sua experiência 
de compra, oferecendo-lhes um plus de serviços.

GC - O que seria um bom fecho de 2019 para a Covi-
ran?
AAM - Face a 2019, a nossa prioridade é continuar a con-
solidar-nos como a melhor opção de compra para o cliente 
no formato de proximidade e ser uma referência líder para 
os retalhistas independentes, com um modelo cooperativo 
solvente e com futuro.
Será um ano chave para o desenvolvimento da nossa 
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escola, para a evolução da Coviran Plus e continuaremos 
a desenvolver serviços e ferramentas que ajudem o sócio 
no seu dia-a-dia para melhorar a oferta comercial para o 
cliente. A eficiência da nossa cadeia de distribuição também 
é vital, a grande capilaridade das nossas lojas será outro 
dos elos chaves deste ano de 2019, além da permanente 
revisão do nosso sortido, para adaptar-nos ao cliente e às 
suas particularidades locais. 
Certamente, é vital trabalhar na rentabilidade dos nossos 
supermercados, oferecendo aos sócios ferramentas para 
que este ano sejam mais competitivos que o anterior e 
rentabilizem ao máximo cada metro das suas lojas.

https://www.freefromfoodexpo.com/
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Data Science, Big Data, Machine Learning, Inteli-
gência Artificial, Predictive Analytics e Neuromar-
keting são termos cada vez mais presentes no dia-
-a-dia das empresas e, em particular, no mundo 
do grande consumo, mas será tudo o mesmo?
O grande consumo é uma das maiores e mais 
diversificadas operações do mundo, os retalhistas 
são dinâmicos por natureza e as suas estratégias 
continuam a evoluir com a mudança de cenários 
e a disponibilidade de novas tecnologias. A maior 
dificuldade está em identificar a fonte de rentabi-
lidade em estruturas com tanta complexidade.
Com grandes fluxos de produtos e processos 
muito complexos, mais dados do que nunca estão 
a ser gerados no retalho. Atualmente, a comu-
nidade de grande consumo tem um oceano de 
dados disponíveis, com mais resultados todos os 
dias, a um ponto em que foi chamado Big Data. 
Para acompanhar a mudança, torna-se fundamen-
tal a utilização de Machine Learning e de Aná-
lise Preditiva (Predictive Analytics) na análise e 
interpretação de dados (Big Data). É fundamental 
esta automação para que quantidades inimaginá-
veis de dados possam ser analisadas para tomar 
melhores decisões, impulsionar o desempenho de 
marcas e lojas, aumentar a satisfação do cliente, 
gerando lucros para crescer.
O Neuromarketing é uma nova forma de en-
tender a mente dos consumidores através da 
análise do cérebro e da sua forma de reação aos 
estímulos (que podem ser anúncios publicitários, 
embalagens, sites, aplicações móveis, exposi-
ção de produtos nos pontos de venda, displays, 
etc.). Costuma-se dizer que o Neuromarketing 
se concentra em estudar os processos biologica-
mente baseados que predizem ou antecipam um 
determinado comportamento humano. 
Atualmente, o Neuromarketing funciona de 
forma eficaz em estudos de grande consumo, 
porque alguns pequenos estímulos - se forem os 
certos - levarão a uma decisão de compra rápida, 
sem sentimento de culpa, no caso de erro numa 
compra.

O recém realizado Fórum Mundial de Neuromar-
keting 2019, organizado pela Neuromarketing 
Science & Business Association (NMSBA), e do 
qual revista Grande Consumo era Media Partner, 
foi um evento que me levou a questionar se a 
conjugação Big Data + Machine Learning + Pre-
dictive Analytics + Neuromarketing poderá ser 
uma ameaça ou um apoio neste caminho.
Será que Inteligência Artificial, que inclui 
Machine Learning e Predictive Analytics, tem 
a capacidade de substituir ou até dominar um 
ser humano? Por exemplo, já existem empresas 
que usaram IA para prever a reação emocional 
do mercado, com a precisão muito idêntica à 
do Neuromarketing. Será que devemos mesmo 
temer pelo futuro? Ou devemos encarar a com-
binação Data Science e Neuromarketing como 
uma oportunidade?
Uma oportunidade de utilizar o Big Data para 
construir o modelo, ver Machine Learning e 
Predictive Analytics como vantagem para provar 
o valor do modelo construído e preparar a 
mudança focada no cliente final com a ajuda do 
Neuromarketing é uma estratégia vencedora de 
utilização da Inteligência Artificial ao serviço da 
Inteligência Humana.
Certamente que a Inteligência Artificial dá um 
impulso à nova revolução! E tem o potencial de 
criar novas fontes de crescimento, através da al-
teração dos métodos de trabalho, interpretação 
dos dados, reforçando o papel das pessoas para 
impulsionar o crescimento da inovação disrupti-
va no retalho.
Big Data, Machine Learning, Inteligência Artifi-
cial, Predictive Analytics e Neuromarketing são 
meras ferramentas que servem para apoiar a de-
cisão. Mas a capacidade de decidir efetivamente 
cabe sempre a um ser humano, a quem pertence 
a verdadeira inteligência.
A decisão que as empresas e os profissionais do 
grande consumo têm de tomar é se neste oceano 
de dados ficam submersos num tsunami de da-
dos ou surfam a crista de uma onda de sucesso.

VALENTINA CHKONIYA 
Managing Partner na 
VTMar- Marketing 
Intelligence, professora na 
Universidade de Aveiro

DATA SCIENCE E 
NEUROMARKETING: 
ADVERSÁRIOS OU ALIADOS?OPINIÃO
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JusteBio chega a Portugal 
com a missão de 
democratizar o biológico
Franck Bonfils começou a torrar amendoins em casa, na cozinha dos pais, para pagar os estudos 
universitários. Os amendoins eram, depois, vendidos nos bares e praias locais. O sucesso foi imediato e 
tal que, depois de se formar, trabalhava e, simultaneamente, vendia os seus produtos. Primeiro para um 
ou dois, chegando a 10 supermercados no sul de França. A partir daí, expandiu a oferta de frutos secos. 
E assim nasceu a JusteBio, uma empresa francesa de produtos biológicos que é hoje uma referência 
mundial no segmento de venda a granel. Fazendo jus ao mote “Le Bio pour Tous” (O Bio para Todos), 
chegou recentemente a Portugal com a promessa de preços acessíveis.

RETALHO
TEXTO Carina Rodrigues
FOTOS D.R.
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”
to internacional é uma prioridade. Atualmente, a 
JusteBio está já presente na Bélgica, Luxemburgo e 
Suíça, assim como em Portugal, que abriu o caminho 
para internacionalização. “É um mercado muito inte-
ressante, que vai muito além de apenas ser um destino 
turístico que atrai franceses, britânicos, espanhóis e ale-
mães. Há um contexto económico e geopolítico seguro. 
Portugal está localizado na zona euro e é facilmente 
acessível, com regulamentos e legislação comparáveis 
aos de França”, detalha Franck Bonfils.

Portugal
Neste momento, a JusteBio possui uma loja em 
Lisboa, que é a sua “flagship” em Portugal. Situada 
na Rua José António Aguiar, entre o Marquês de 
Pombal e as Amoreiras, tem 111 dispensadores em 
utilização, divididos em categorias que vão desde 
o pequeno-almoço aos chás e infusões ou legumi-
nosas. A JusteBio coloca ao dispor do cliente várias 
opções e combinações possíveis, para que leve o 
que quer, na quantidade que desejar. A maioria dos 
produtos são vendidos a granel, com vista a reduzir o 
desperdício e evitar custos desnecessários. 
Além dos produtos JusteBio, na loja vendem-se 
mais duas marcas, ambas portuguesas: a San Tonelli, 
fabricante portuguesa de produtos lácteos que 
tem, entre outros, o único iogurte grego português 

A força do nosso conceito baseia-se em dois 
fatores: a qualidade comprovada dos nossos 
produtos biológicos, com um rigoroso controlo 
de resíduos de pesticidas feito por um laborató-
rio independente, e a nossa oferta de serviços 
completa, que inclui dispensadores com dosea-
dores, enchimento, rastreabilidade e manuten-
ção do material por parte da nossa equipa”, 
introduz Franck Bonfils, CEO da JusteBio, 
empresa francesa de produtos biológicos 
recém-chegada a Portugal.
Tudo começou na cidade francesa de 
Carpentras, no sul de França, a pouco mais 
de 100 quilómetros de Marselha, como um 
pequeno negócio familiar. Foi em 2001 que 
os primeiros grãos de amendoim saíram da 
cozinha da família Bonfils, em sacos, para se-
rem entregues pelo filho Franck, então com 
o nome “Un Air d’Ici”. A procura disparou e, 
em 2002, a marca saiu da cozinha da família, 
com a compra de um primeiro armazém. 
Quatro anos mais tarde, foi construída uma 
unidade de produção e lançada a gama BIO, 
que se foi expandindo, com a venda de pro-
dutos biológicos a granel para vários países, 
incluindo Portugal. Em 2017, foi lançada 
a marca JusteBio e, em 2018, assinado o 
primeiro acordo para uma loja, precisamente 
em Lisboa. 
Desde há dois anos que o desenvolvimen-

Franck Bonfils, CEO da JusteBio, 
aponta a qualidade dos produtos e a 
diversidade de oferta como fatores 

críticos de sucesso
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”
sem lactose, açúcar ou gordura, e a So 
Natural, marca portuguesa de sumos 
100% naturais. Ambas foram escolhidas 
“após uma intensa pesquisa no mercado por 
marcas que partilhassem os valores, mas 
também que preenchessem os seus critérios 
de qualidade e servissem como complemen-
to ao portfólio JusteBio”.
Com este espaço, a marca francesa pre-
tende testar os produtos e dar a conhe-
cer o conceito. “Dentro de poucos meses, 
iremos analisar o desempenho da nossa 
loja em Lisboa, gerida pelo nosso parceiro 
Pisabell. No entanto, não vamos impedir 
quaisquer desenvolvimentos da nossa rede 
de distribuição em Portugal. Pretendemos 
duplicar aqui o modelo que fez sucesso em 
França, através do conceito ‘full service’. 
Esta é uma oferta ‘chave-na-mão’, tanto 
para grandes superfícies quanto para lojas 
de bairro”, adianta o gestor. 
O conceito passa por ser a JusteBio a 
fornecer as lojas, com mobiliário adequa-
do, bem como aconselhamento sobre os 
produtos, e tratar dos funis de enchimen-

to, da limpeza e da manutenção. Os 
clientes não assumem qualquer risco, 
podendo concentrar-se apenas na sua 
função, que é vender. Este conceito já 
atraiu 3.500 lojas no mercado francês 
e, em Portugal, onde há compara-
tivamente menos concorrência no 
mercado de produtos biológicos, o 

objetivo é estar presente em 100 lojas 
não próprias com o sistema de granel. 
“Calculamos ser capazes de conquistar quo-
tas significativas”, confia Franck Bonfils. 
Até porque o mercado do biológico está 
em franca expansão e, neste âmbito, a 
venda a granel continua a desenvolver-
-se cada vez mais. Mais de um terço dos 
franceses já compraram desta forma, 

especialmente alimentos secos, como 
amêndoas, nozes e outros frutos secos, 
mas também vinho ou até mesmo pro-
dutos de higiene. Números que, segundo 
o CEO da JusteBio, se repetem a uma 
escala europeia. “Os mercados estão a 
desenvolver a sua oferta. Os circuitos de 
abastecimento estão organizados. Os clien-

Com a nova fábrica, que cresce de três para 10 
linhas de produção, a capacidade de fabrico 
sairá reforçada, o que vem permitir à JusteBio 
de fortalecer o seu compromisso de ter produtos 
biológicos, de elevada qualidade, a granel, a preços 
que concorram com os de supermercado, tornando 
mercado biológico acessível para todos, agora 
também em Portugal

tes a granel, geralmente, são mais sensíveis 
ao meio ambiente e destacam-se no que 
compram: produtos biológicos, comércio 
justo e produtos locais, em quantidades 
maiores que a média”, analisa.
Em Portugal, sabendo-se que 50% do 
biológico que é consumido é importado, 
o potencial é elevado. A economia portu-
guesa tem gerado sinais positivos, desde 

há cerca de três anos, com um 
crescimento do PIB, em 2017, 
de 2,7%, acima da média da 
zona euro (2,5%); uma redução 
significativa do desemprego e a 
recuperação do poder de com-
pra. Como resultado, a recupe-
ração do consumo interno está a 
chegar a um ponto de equilíbrio. 
Em Lisboa, como em Paris e 
em muitas cidades francesas, a 
procura dos consumidores por 
alimentos saudáveis e biológicos 
é elevada, embora o fenómeno 
seja mais recente em Portugal. 
“Há, portanto, grandes margens de 

crescimento neste mercado”, acredita.

Missão
A oferta da JusteBio é composta por 
135 referências de produtos biológicos 
provenientes de 60 países. Frutos secos, 
sementes, cereais, massa e arroz são 
oferecidos a granel, que representa 80% 
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da faturação. Em França, a marca é distri-
buída em lojas generalistas, uma vez que, 
desde o início, a JusteBio assumiu como 
missão a democratização do biológico, 
tornando-o acessível a um maior número 
de pessoas. “É esse o nosso objetivo em 
Portugal. A possibilidade de ter uma ali-
mentação saudável não deve ser reservada 
apenas a alguns de nós. Hoje, comer bem, 
bom e saudável é uma preocupação de 
todos”, defende Franck Bonfils. “Cada vez 
mais consumidores querem os melhores 
produtos para seus filhos, mesmo que sejam 
um pouco mais caros”. 
A noção generalizada de que os produtos 
biológicos têm um preço de venda supe-
rior aos que não o são corresponde ainda 
à realidade. De facto, devido aos custos 
de produção que este tipo de produção 
implica e dos menores efeitos de volume, 
trata-se de um mercado em formação, 
onde são colocadas menores quantida-
des, e que requer maior investimento 
em mão-de-obra, o que acaba por se 
repercutir ao nível do preço. “Nos Estados 
Unidos, um campo de milho não biológico 
de 10 hectares é tratado com uma aplica-
ção aérea em 10 minutos; na agricultura 
biológica, leva várias horas a tratar cada 
planta à mão, de acordo com suas necessi-
dades. Para produzir a mesma quantidade 
de produto sem pesticidas, é necessária 
uma superfície de terra muito maior do que 
na agricultura convencional. Os custos de 
produção são maiores, mas a qualidade é 
incomparável”, reitera Franck Bonfils. 
Razão pela qual estes produtos têm 
cada vez mais procura. “Ainda há dois ou 
três anos, a procura por alimentos bioló-
gicos devia-se apenas a alguns seguidores 
da filosofia bio, ativistas ecologistas ou 
consumidores provenientes de grandes 
centros urbanos. Hoje, com a JusteBio, 
disponibilizamos o bio para todos, em lojas 
de conveniência ou hipermercados”.
Recentemente, a empresa francesa 
investiu 7,5 milhões de euros numa nova 

fábrica. É este investimento que vai permitir responder à crescente procura 
da sua rede de distribuição a nível europeu, assim como produzir marcas 
próprias para a grande distribuição. “Teremos, a partir de 1 de janeiro de 
2020, instalações que atendem os mais altos padrões internacionais de qua-
lidade, para fornecer produtos saudáveis ao consumidor, garantir a segurança 
alimentar ao distribuidor e estar de acordo com a regulamentação da Comissão 
Europeia em matéria de higiene”, detalha. A qualidade dos produtos é uma 
das principais preocupações da JusteBio, que aloca 60% do seu investi-
mento no sentido de melhorar a produção e a qualidade dos produtos. 
Apenas 6% são direcionados para marketing e comunicação, acreditando 
que “a excelência é a melhor publicidade que se pode ter”. 

Perspetivas
Com a nova fábrica, que cresce de três para 10 linhas de produção, a 
capacidade de fabrico sairá reforçada, o que vem permitir à JusteBio de 
fortalecer o seu compromisso de ter produtos biológicos, de elevada quali-
dade, a granel, a preços que concorram com os de supermercado, tornando 
mercado biológico acessível para todos, agora também em Portugal.
O consumidor tem respondido positivamente a este compromisso, com a 
faturação da empresa a crescer paulatinamente, de ano para ano. Em 2018, 
atingiu os 50 milhões de euros, num crescimento de 61% face ao ano ante-
rior. Este ano, quer faturar 75 milhões de euros.
O facto do consumidor português ser adepto confesso das promoções 
não retira confiança à empresa francesa, que ambiciona ser reconhecida 
pelos portugueses como sinónimo de produtos biológicos a granel. “Os 
clientes não compram promoções, mas principalmente um produto. Hoje, o 
consumidor é muito ativo, muito informado e partilha as suas experiências de 
consumo nas redes sociais. O preço já não é o critério primordial. 53% dos 
franceses deixariam de usar os produtos ou serviços de uma marca no caso de 
perda de confiança, de acordo com um estudo que acaba de ser publicado em 
França. Não se trata apenas do preço, mas a qualidade, a segurança alimentar 
e os benefícios para a saúde. Ser uma marca comprometida com a proteção 
da natureza, o respeito pelos agricultores e as estações do ano, lutar contra o 
desperdício alimentar e promover os alimentos sustentáveis são critérios muito 
mais importantes do que a promoção”, conclui Franck Bonfils
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A Sociedade Central de Cervejas (SCC) apresenta ao mercado o conceito Zona Zero. Uma aposta 
na criação de um portfólio composto por três referências 0.0 e que vêm complementar a oferta 
já existente da marca. Lançamentos que ocorrem sob a umbrella Heineken, Sagres e Radler e 
vêm permitir ao consumidor ter acesso a produtos menos calóricos face à oferta tradicional, 
estendendo as possibilidades de consumo a outras ocasiões. Nuno Pinto de Magalhães, diretor 
de Comunicação e Relações Institucionais da SCC, explica o que está por detrás do grande 
lançamento deste ano da cervejeira de Vialonga e que concilia as mais recentes tendências de 
consumo com a tradição da cultura cervejeira.

TEMA DE CAPA
TEXTO Bruno Farias
FOTOS Sara Matos 

“O que esTÁ EM CAUSA É O
PRIMADO DO CONSUMIDOR”
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“O que esTÁ EM CAUSA É O
PRIMADO DO CONSUMIDOR”

”

G GC – Mas o que está em causa é uma cerveja com 
menor teor alcoólico ou é mesmo da ausência do 
mesmo que se trata?
NPM – Quando se fala de 0% de álcool é mesmo de 
0% de que se trata. A legislação portuguesa refere 
que as cervejas sem álcool poderiam ir até 0,5% de 
álcool. Nós mantivemos, não descontinuámos, a nossa 
referência sem álcool, que apresenta um teor de 0,3%, e 
que acabava por estar muito associada a um consumo 
em alguns contextos menos positivos, como em caso de 
condução, ingestão de medicamentos ou, até em casos 
mais felizes, como a gestação, por exemplo. Esta nova 
cerveja tem um posicionamento totalmente diferente. 
São cervejas para qualquer ocasião em que o consu-
midor privilegie a cerveja em termos de consumo. E, 
ao mesmo tempo, ao lançar estes produtos, estamos a 
pretender que seja uma categoria. Nomeadamente, ao 
nível do off trade, no canal da grande distribuição, ter 
espaços Zona Zero, de forma a que nossa concorrência, 
e outros, possam preencher com produtos que alimen-
tem esta categoria. É um desafio concreto que fazemos 
à concorrência, que ajude a preencher esta Zona Zero, 
que não é nossa, é do mercado, e ajude a dinamizar 
esta categoria com os seus produtos, de forma a que o 
consumidor possa ter acesso a esta oferta diferenciada.

rande Consumo - A que se deve a aposta na pro-
moção das cervejas sem álcool? Porquê agora e 
não antes, quando há tanto tempo que o mercado 
disponibiliza cervejas sem álcool, tendo a oferta, 
entre 2000 e 2015, praticamente dobrado à escala 
global? Havia um caminho que tinha que ser feito 
do ponto de vista tecnológico/produtivo? Ou, 
simplesmente, é mais favorável o contexto a nível 
mundial, onde a procura por produtos com menos 
açúcar e calorias é hoje mais expressiva?
Nuno Pinto de Magalhães – O que verificamos é que 
os consumidores estão a ingerir cada vez menos álcool, 
a adotar estilos de vida mais saudáveis e a exigir uma 
maior variedade de produtos, logo diferentes experiên-
cias de consumo. Essas são as premissas. A Heineken 
lançou nalguns mercados, em 2018, nomeadamente na 
Polónia, uma cerveja 0.0. Pela primeira vez, a Heineken 
lança um produto fora da sua receita original e que é 
uma cerveja na plenitude. Não é um refrigerante, não é 
uma ‘soft-drink’, é uma cerveja e, como cerveja que é, a 
mesma é composta por produtos totalmente naturais. 
E Portugal estava inserido no plano de lançamento da 
Heineken, o que não deixa de ser curioso, pois, apesar 
de Portugal ter um consumo per capita de 51 litros de 
cerveja/ano, está muito aquém do consumo registado 
noutros mercados que ultrapassam a fasquia dos 100 
ou mais litros de cerveja por consumidor por ano e que 
serviram de base para o lançamento deste produto na 
Europa. Os números registados na Polónia foram muito 
interessantes, duplicaram na categoria, e, em consonân-
cia com a Heineken, considerou-se que era o momento 
não só para introduzir essa novidade em Portugal como 
uma referência de Sagres que viesse complementar 
essa “Zona Zero”. Um desafio permanente aos nossos 
mestres cervejeiros, procurar uma fórmula que agra-
dasse aos consumidores e, após muitos testes, chegou 
ao mercado a Sagres 0.0 que, como diz o slogan, 
suscita uma experiência “inacreditável” de consumo. À 
Heineken e à Sagres juntou-se, ainda, uma referência 
de Radler 0.0 e que vem complementar aquilo que se 
apelidou de Zona Zero.

“Ao lançar estes produtos 
estamos a pretender que seja 
uma categoria. Nomeadamente, 
ao nível do off trade, no canal da 
grande distribuição, ter espaços 
Zona Zero, de forma a que nossa 
concorrência, e outros, possam 
preencher com produtos que 
alimentem esta categoria. É um 
desafio concreto que fazemos 
à concorrência, que ajude a 
preencher esta Zona Zero,
que não é nossa, é do mercado”
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GC – E em que aspetos é que a mesma se diferencia?
NPM – Diferencia-se em vários aspetos. Porque pode, 
essencialmente, ser consumida em qualquer momento, não 
tem limitações e apela a um consumo “com descontração” 
face ao apelo ao consumo “com moderação” das cervejas 
com álcool. 2019 é, assim, o ano do lançamento da Zona 
Zero.

GC – Quais os principais pontos nos quais se baseia a 
campanha Zona Zero? 
NPM – Passa, como já explicado, por disponibilizar ao con-
sumidor a oportunidade de consumir a qualquer momento, 
mas também por disponibilizar uma cerveja com muito 
menos calorias face às cervejas tradicionais. E estamos, 
sempre, a falar de cerveja e as 0.0 não pretendem ser iguais 
às cervejas originais. Em termos comparativos, a Heineken 
tem metade das calorias de uma Heineken tradicional, 
enquanto a Sagres tem menos 40% que a Sagres tradicio-
nal. Em suma, é um produto refrescante, sem álcool, com 
menos calorias, com composição 100% natural e que pode 
ser consumido em qualquer altura. 

GC - O facto de a cerveja ser um produto de “rótulo 
limpo”, associando-se a naturalidade do produto com a 
inexistência de taxa de alcoolémia, vai ajudar à disse-
minação desta categoria?
NPM – Sem dúvida nenhuma. Com certeza, há consumi-
dores para tudo. O que está aqui em causa é o primado do 
consumidor. Ele é que escolhe se quer beber uma cerveja 
com ou sem álcool e o consumidor sabe que uma cerveja 
sem álcool pode beber em qualquer momento, enquan-
to uma cerveja com álcool tem outros momentos. É o 
consumidor que determina. Até, em muitos casos, haverá 
situações em que aprecie os dois tipos de cerveja, são 
ambas cervejas. Mais do que conquistar novos consumido-
res, irá, sem dúvida, abraçar outros momentos de consumo. 
Daí que convidemos a experimentar. E, de preferência, bem 
geladinha.

GC - Como é que a SCC vai envolver a concorrência 
para ajudar a “puxar” pelo linear da categoria? É ne-
cessário haver experimentação em primeiro lugar para 
haver rotação seja em off trade ou on trade...

NPM – É verdade. Razão pela qual estamos a fazer 
uma grande campanha de degustação. Disponi-
bilizámos cerca de um milhão de unidades para 
“sampling”, estivemos presentes na Meia Maratona 
de Lisboa, onde cada participante recebeu uma 
cerveja 0.0 no seu kit de inscrição, estivemos 
presentes na Alimentaria&Horexpo Lisboa, entre 
outras iniciativas para este fim. O que pretendemos 
é que as pessoas ultrapassem o preconceito, não 
só ao status social, mas também relativamente ao 
sabor associado às cervejas sem álcool. Façam esse 
caminho e provem e tirem, depois, a sua conclusão. 
Razão pela qual, este ano, vamos incidir fortemente 
em ações de “sampling” de modo a poder-se dar a 
conhecer esta novidade. 

GC - Que percentagem de mercado esperam 
conquistar com estes lançamentos? E qual a 
quota de mercado atual da SCC neste univer-
so?
NPM - O nosso objetivo é de atingir, pelo menos, 
50% a duplicar a atual quota de mercado nas cer-
vejas sem álcool, entendendo-se como cervejas sem 
álcool a categoria que vai até 0,5%. A quota global 
da categoria é de 2,2% volume (Nielsen) e gostaría-
mos de ver duplicar essa quota. Não estamos a in-
ventar nada, mas, sim, a dar continuidade ao efeito 
do trabalho feito no espaço europeu. Mas também 
era importante que a concorrência aderisse. É que 
o consumidor está a mudar muito rapidamente e 
quer novas experiências, ambiciona novas questões 
e quer alternativas.

GC – Mas é o mesmo consumidor que tam-
bém quer novas referências, por exemplo, nas 
artesanais...
NPM – Há consumidores para tudo. Nas arte-
sanais também, as mesmas têm o seu espaço e 
momento próprio. Creio ser perfeitamente possível 
haver um consumidor que beba uma 0.0 ao almoço 
e opte por uma artesanal ao jantar ou ao final da 
noite. São momentos de consumo, essencialmente.

GC - Há muito tempo que a SCC não apostava 
numa divulgação tão ambiciosa e multiplatafor-
ma, desde o retalho à comunicação, para lançar 
um produto. É a grande aposta da SCC para 
2019? Ou vamos ter mais novidades este ano?
NPM – Este ano, em termos de lançamentos, estes 
são dos acontecimentos mais relevantes.
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 GC - A questão do sabor, mais do que a taxa 
de 1% de álcool que, habitualmente, estas re-
ferências acabam por apresentar, era o grande 
entrave à sua divulgação massiva. Acreditam 
ter agora um produto de excelência para o 
consumidor como o têm divulgado até aqui? 
Quanto tempo levou a desenvolver?
NPM – Foi um processo que demorou, no caso da 
Sagres, cerca de um ano. E foi um trabalho grande 
de desenvolvimento e experimentação, que envol-
veu uma equipa multidisciplinar e que teve por base 
muitos testes desenvolvidos junto dos consumido-
res.  Mas valeu a pena, não tenho dúvidas. 

GC - Faz sentido ir para “a luta” com três 
referências como são a Heineken, a Sagres e a 
Radler 0.0, em vez de introduzir, por exemplo, 
uma referência de cada vez? Ou fazia sentido 
atuar numa lógica de portfólio?
NPM – É exatamente como está a referir, daí se 
ter chamado Zona Zero. As nossas campanhas 
têm tido essa “umbrela” e, torno a referir, é uma 
Zona Zero que não se restringe ao nosso portfólio 
e queremos ser mais ambiciosos do que isso. Está 
disponível para quem se quiser juntar.

GC - Heineken e Sagres 0.0 são complemen-
tares entre si? Dirigem-se a públicos-alvo 
distintos? Faz sentido a sua concertação para 

“puxar” pela categoria?
NPM – Estamos a falar de segmentos próprios, a Heineken 
é uma cerveja premium, a Sagres uma proposta mais “mains-
tream”, mas qualquer uma delas precisava de ter uma proposta 
0.0. No caso da Heineken, é um pouco mais revolucionário, já 
que, pela primeira vez, teve uma variante da sua marca mãe, 
pelo que foi um pouco mais audaz.

GC - O fator zero das cervejas vem abrir novas possibilida-
des em termos de comunicação onde, por exemplo, as cer-
vejas com álcool e as espirituosas não podem comunicar?
NPM – Em termos de posicionamento, as cervejas 0.0 têm um 
caminho muito específico. Em termos de “targets” atingidos, 

“Em termos de posicionamento, as 
cervejas 0.0 têm um caminho muito 
específico. Em termos de ‘targets’ 
atingidos, enquanto nas cervejas 
tradicionais recomenda-se que não 
sejam ingeridas, por exemplo, por 
grávidas, nas cervejas 0.0 não existe 
essa questão, pelo que dizemos que 
podem consumir”
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enquanto nas cervejas tradicionais recomenda-se que não 
sejam ingeridas, por exemplo, por grávidas, nas cervejas 
0.0 não existe essa questão, pelo que dizemos que podem 
consumir. Nas cervejas 0.0, embora não exista a limitação 
legal para a idade de consumo a partir dos 18 anos, o 
nosso posicionamento, no que à comunicação concerne, 
vai continuar a ser o mesmo do que no caso das cervejas 
com álcool e vamos continuar a comunicar para maiores 
de 18 anos. Não vamos alterar a nossa comunicação, com 
exceção da questão da gestação, pelo que manteremos os 
mesmos princípios. No que à janela horária diz respeito, a 
legislação determina as 22h30 como faixa horária para este 
tipo de comunicação. Mas, apesar de não haver limitação 
legal para comunicar antes desse horário, uma vez que se 
trata de um produto sem álcool optámos, por autorregula-
ção, comunicar apenas na mesma faixa horária associada 
às cervejas com álcool. Pelo facto de as marcas “umbrela” 
Heineken e Sagres estarem disponíveis com álcool e, por 
uma postura responsável, optou-se por manter o mesmo 
critério. Caso se tratasse de outra marca, que não tivesse 
na “umbrela” uma cerveja com álcool, a perspetiva seria di-
ferente, mas, por autorregulação, não o vamos fazer. E este 
é um fator extremamente importante, de responsabilização 
deste tipo de produtos, em termos dessa identidade.
 
GC - A categoria das cervejas vai continuar a crescer 
em Portugal? Como é que arrancou o ano?
NPM – Nós gostaríamos que sim, naturalmente. A catego-
ria tem vindo a crescer ligeiramente ao longo dos últimos 
anos. Há uns anos, o consumo per capita era de 61 litros/
ano, mas as cervejas decresceram significativamente no 

período da crise. Mas também já chegámos a ter 47 li-
tros/ano per capita e já se está em 51. Nos últimos três 
anos, tem-se vindo a crescer, pelas condições climaté-
ricas, mas isso temos todos os anos, pelo fenómeno do 
turismo e da confiança do consumidor. Ao estar alta, 
ao longo dos três últimos anos, nunca esteve tão alta, 
é um fator determinante ao consumo. A questão do 
IVA na restauração, certamente, também influenciou 
quer a questão da quebra, aquando da sua aplicação, 
quer a sua recuperação aquando da redução da taxa. 
O turismo e o crescimento do mesmo em Portugal, 
sobretudo em Lisboa, Porto e Algarve, mas também 
de forma progressiva no interior, tem um efeito muito 
contributivo no consumo de cerveja, já que os visitantes 
encontram uma cerveja de ótima qualidade, com uma 
relação qualidade/preço muito atrativa. E é isso que 
contribui para o crescimento do aumento do consumo 
per capita em Portugal ao nível cervejeiro.

GC – Apesar de ser um sector muito fustigado 
pelas taxas fiscais?
NPM – É um sector fustigado, embora o Governo, 
o ano passado, e com efeitos este ano, e na minha 
opinião muito bem, tenha congelado o aumento do 
IEC (Imposto Especial de Consumo) da cerveja. Nós 
gostaríamos que essa atitude não se fixasse só no ano 
de 2019, se prolongasse no tempo, fosse plurianual, 
à semelhança, aliás, da nossa vizinha Espanha, onde 
do IEC cervejeiro está congelado há uns anos. Porque 
de forma consistente ajuda a economia, fizeram-se, 
inclusive, rácios de receitas fiscais onde se verificou que 
até é mais vantajoso. Temos vindo a trabalhar nesse 
sentido, de sensibilizar as autoridades para esse efeito 
e as mesmas tiveram em linha de conta essa situação e 
decidiram, pelo menos este ano, o não aumentar o IEC 
no sector cervejeiro. O que para nós é importante. E já 
não falo da questão do IVA e do vinho.

GC - O CEO da Carlsberg, Cees ‘t Hart, disse o ano 
passado, no Brewers of Europe, que o caminho das 
cervejeiras era lançar produtos que se colocam-se 
entre as cervejas e as “soft drinks”. Este é um cami-
nho incontornável para a indústria?
NPM – Não estamos a lançar uma “soft drink”, mas 
uma cerveja. Uma cerveja que não tem álcool e tem 
menos calorias do que uma cerveja normal. Onde o 
consumidor opta por esta em detrimento de outra. É 
o consumidor que decidirá. Mas nós estamos a lançar 
cervejas. Essa declaração vale o que vale e a nossa 
postura é esta. Mas será sempre o consumidor a eleger 
se quer este produto em detrimento de qualquer outro. 
É o primado do consumidor, uma vez mais, e o mesmo 
fará a escolha das suas vantagens e inconvenientes face 
a uma oferta generalizada.

”
“A categoria (cerveja) tem vindo 
a crescer ligeiramente ao longo 
dos últimos anos. Há uns anos, 
o consumo per capita era de 
61 litros/ano, mas as cervejas 
decresceram significativamente 
no período da crise. Mas também 
já chegámos a ter 47 litros/ano per 
capita e já se está em 51”
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MAIS DO QUE UM CAFÉ
UMA EXPERIÊNCIA ÚNICA.
100% ARÁBICA . 100% ÚNICO
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http://www.deltacafes.pt/pt/produtos/take-home/drip-coffee
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T

Cerveja sem álcool? 
Sem favor!

Atualmente, quase um em cada 10 litros de 
cerveja consumidos em Portugal já pertence às 
variedades sem álcool. Apesar de este número 
parecer não ameaçar a supremacia de outras 
bebidas no mercado, a verdade é que estamos 
a consumir mais 33% do que em 2017. 

endo em conta que falamos de um produto com me-
nos calorias que a sua homóloga com álcool, estará 
este aumento de afinidade estritamente relacionado 
com motivos de saúde?

ANÁLISE 
TEXTO Cláudio Silva, Senior Expert 
Solutions Executive Kantar

À conquista do público mais jovem
Nos últimos quatro anos, registámos uma 
adesão de quase 90 mil novos lares portugue-
ses à compra de cerveja sem álcool e também 
um incremento de um dia de compra em média 
por lar. Uma categoria tradicionalmente mais 
associada aos “targets” mais maduros, está cada 
vez mais próxima dos mais jovens. Sendo estes 
os maiores impulsionadores das novas vagas de 
alimentação saudável, o normal será questio-
narmo-nos que outras bebidas estarão a sacri-
ficar para passar a consumir cerveja sem álcool. 
A resposta é poucas, ou quase nenhumas. 
O processo mais natural de um novo compra-
dor destas variedades de cerveja passa, na sua 
maioria, pela substituição das variedades com 
álcool que marcavam presença nas despensas. 
Nos novos consumidores jovens, este processo 
não é tão linear assim e encontramos algumas 
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peculiaridades. O aumento da presença 
deste produto nas suas despensas não 
significa que estão a deixar de comprar 
outras bebidas, é adicionado ao sortido das 
suas despensas. Apenas 20% do cresci-
mento nos jovens surge por substituição 
por outra categoria de bebidas, seja com ou 
sem álcool.
Também a forma como os mais jovens 
encaram o consumo da cerveja sem álcool 
é distinto. Se, por um lado, os consumido-
res mais maduros, com maior incidência de 
ocasiões de consumo dentro do lar, dão 
preferência ao almoço, por outro, os mais 

jovens, mais presentes no consumo 
fora de casa, reservam espaços de 
consumo mais para o final do dia, 
sobretudo para a hora de jantar, 
que representam quase metade das 
ocasiões. Uma das chaves para o 
crescimento da cerveja sem álcool 
nos jovens está na capacidade de 
proporcionar momentos de prazer 
para este “target” que o produto 
possa vir a desenvolver. 
Mas apenas quando percebemos o 
estilo de vida dos consumidores de 
cerveja sem álcool é que nos aperce-

bemos realmente que o consumo 
não se restringe à saúde. Apesar 
de apresentarem uma baixa 
relação com as restantes bebidas 
alcoólicas, além de cerveja com 
álcool, e serem da opinião que 
os produtos de baixas calorias 
sabem tão bem como os normais, 
afirmam abaixo da média serem 
praticantes de desporto e faze-
rem dieta regularmente. Prazer 
sem culpa… e sem esforço!
Em suma, podemos dizer que 
estamos perante uma categoria 
que se encaixa num dos maiores 
“drivers” de crescimento para as 
marcas atualmente, “o prazer sem 
culpa”, mas para além disso sem 
“esforço”. 
Sem esforço para o consumidor, 
pois consegue identificar caracte-
rísticas no produto que permitem 
obter prazer, mas também para as 
marcas, pois não só não implica 
abdicar do consumo de outras 
bebidas menos saudáveis, como 
também não interfere com o 
consumo das cervejas com álcool 
por parte deste “target” mais 
emergente.
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Empresa orgulhosamente familiar e defensora dos valores da amizade, a Nutriva prepara-se para lançar 

uma gama de refeições prontas em parceria com o Chef Diogo Rocha

O
portam um aumento de risco para a 
indústria, identificado já em 2015 pela 
Schroders, é o incremento dos custos 
com saúde. Significa regulamentos mais 
rígidos de marketing e formulação. E, 
de facto, até 2019, as regulamentações 
sobre publicidade, rotulagem e diretrizes 
voluntárias de redução de açúcar aumen-
taram. 35 países têm agora restrições 
obrigatórias sobre as bebidas açucara-
das nas escolas. Singapura estabeleceu 
metas voluntárias de redução de açúcar 
a serem alcançadas até 2020 e o Reino 
Unido fez o mesmo para categorias de 

Mais escalões 
e taxas mais 
altas sobre 
as bebidas com 
maior teor de 
açúcar

A indústria alimentar tem 
vindo a ajustar-se a uma nova 
realidade marcada por uma 
maior consciência sobre os 
efeitos do açúcar na saúde dos 
consumidores. Os impactos são 
claramente preocupantes, o 
que se traduz na maior atenção 
regulatória e consciencialização 
dos consumidores quanto ao teor 
de açúcar. Em Portugal, o Governo 
prossegue com um agravamento 
da taxa sobre as bebidas com mais 
açúcar, que já tinha implementado 
no Orçamento para 2018. A 
evolução destas taxas sobre os 
produtos açucarados tem obrigado 
a indústria a um trabalho para 
se adaptar aos novos tempos, 
que passa, entre outros aspetos, 
por investimento em inovação, 
publicidade, reformulação de 
portfólios, desenvolvimento de 
startups saudáveis e aquisições.BEBIDAS

TEXTO Bárbara Sousa
FOTOS Shutterstock

 17 novos impostos foram introduzidos desde 
2015, com o total global agora de 42. Isso significa 
que mais população mundial é coberta por um 
imposto sobre o açúcar do que por uma taxa sobre 
o carbono

os riscos para empresas e investidores são 
claros, mas as recompensas por navegar com 
sucesso os crescentes desafios e os custos 
da inação serão superiores. A recuperação 
da reestruturação e do ativismo no sector 
demonstra um crescente reconhecimento da 
questão do açúcar pelas principais empresas. 
“Não consideramos que esses riscos estejam 
refletidos num sector de alimentos e bebidas 
que continua a desfrutar de avaliações 35% a 
40% mais altas do que as empresas de tabaco 
ou do mercado global de ações como um todo”, 
diz o relatório
Um dos principais catalisadores que im-

 açúcar continua no centro da 
atenção da indústria de alimentos e 
bebidas. Muitas empresas respon-
deram reformulando produtos e au-
mentando os gastos com publicidade, 
mas as pressões financeiras sobre o 
sector estão a crescer. É de esperar 
que a questão continue a ser de alta 
importância nas agendas sociais e 
políticas, oferecendo uma vantagem 
às empresas que se anteciparam, 
tomando medidas para se adaptarem 
a uma indústria com menos açúcar.
Segundo o relatório “Sugar in 2019: 
Current state of play” da Schroders, 



57
Grande Consumo

Uma redução do consumo que se deve à 
taxa sobre as bebidas açucaradas imposta 
pelo Governo, em vigor desde fevereiro 
desse ano,  que ficou conhecida como o 
“imposto Coca-Cola”. Entre os produtos 
afetados diretamente por este imposto 
estão os refrigerantes, os concentrados 
de bebidas (em xarope ou pó), as bebidas 
energéticas e as águas aromatizadas.
Esta é a conclusão do artigo sobre o 
impacto do Imposto Especial sobre o 
Consumo (IEC) de bebidas adicionadas 
de açúcar ou edulcorantes, “Fiscalidade 
ao Serviço da Saúde Pública: A Experiên-
cia na Tributação das Bebidas Açucaradas 
em Portugal”. “Entre os anos de 2014 e 
2016, verificou-se uma variação marginal 
entre os volumes relativos das gamas de 
bebidas com mais de 80 gramas de açúcar 
por litro e as restantes”, refere o artigo. 
Já durante o período de aplicação do 
IEC, verificou-se uma redução em quase 
50% no consumo de bebidas enquadra-
das no escalão com mais de 80 gramas 
de açúcar por litro. Esta variação terá 
resultado de “processos de reformulação 
levados a cabo pela indústria ao nível das 
bebidas com maiores teores de açúcar adi-
cionado”, explica o artigo, verificando-se 
uma redução das quantidades de açúcar 
adicionado em determinados produtos, 

Menos açúcar, sal e gorduras em mais de 
2.000 alimentos vendidos em Portugal 
Mais de dois mil produtos alimentares, entre refrigerantes, cereais de pequeno-almoço, leites com chocolate e batatas 

fritas, vão ser reformulados para reduzir os teores de açúcar, sal e ácidos gordos até 2022. A indústria alimentar e a 

distribuição assinaram, dia 2 de maio, com o Ministério da Saúde, um compromisso alargado que envolve a redução 

progressiva dos teores daqueles ingredientes em várias categorias de produtos alimentares.

A FIPA, a APED e um conjunto de associações sectoriais chegaram a um entendimento com o Ministério da Saúde 

para o estabelecimento de metas de reformulação nutricional de várias categorias de produtos alimentares. 

A redução no teor de sal, que abrange batatas fritas e outros snacks, pão, cereais de pequeno-almoço, sopas prontas, 

refeições prontas e pizzas, atinge os 10%, mas há valores específicos. Por exemplo, no sal, pretende-se atingir um 

grama de sal por 100 gramas de pão e nos cereais de pequeno-almoço os 10% de redução.

De fora dos alimentos a reformular ficaram as bolachas, biscoitos e produtos de charcutaria, uma situação que se 

explica pelas dificuldades técnicas para estas alterações, sobretudo por causa da conservação e manutenção dos 

alimentos.

Ainda assim, apesar destes desafios, em 
2019, o açúcar é uma estratégia-chave 
para o sector. Marcas que se anunciam 
como mais saudáveis estão a ganhar quo-
ta de mercado às empresas “Big Food”. 
Exemplos incluem o baixo teor de açúcar 
e alto teor de proteína do gelado Halo 
Top, que contribui para a queda de dois 
dígitos nas vendas da maior fabricante 
mundial de gelados, a Unilever.

Portugal
Os portugueses consumiram menos 
5.630 toneladas de açúcar, em 2017. 

alimentos açucarados.
Outro risco para a indústria é o imposto 
sobre o açúcar. “Enquanto pensávamos 
que o lobby da indústria poderia ser bas-
tante influente para continuar com metas 
voluntárias, o ónus dos custos com a saúde 
foi suficiente para convencer governos e 
Estados a introduzir impostos sobre o açú-
car”, diz a Schroders. 17 novos impostos 
foram introduzidos desde 2015, com o 
total global agora de 42. Isso significa 
que mais população mundial é coberta 
por um imposto sobre o açúcar do que 
por uma taxa sobre o carbono.
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açucarado. Ou seja, as bebidas com um teor 
de açúcar inferior a 25 gramas por litro vão 
pagar uma taxa de um euro por cada 100 
litros, enquanto as bebidas com um teor de 
açúcar entre os 25 e os 50 gramas por litro 
passam a pagar uma taxa de seis euros por 
cada 100 litros. Já as bebidas que tenham 
um teor de açúcar entre os 50 os 80 gramas 
passam a pagar uma taxa de oito euros por 
cada 100 litros. A única taxa que representa 
um agravamento é a que se aplica sobre 
as bebidas com um teor de açúcar igual ou 
superior a 80 gramas, que passa dos 16,69 
euros para os 20 euros por cada 100 litros.
Segundo a Organização Mundial de Saú-
de (OMS), o consumo excessivo de açúcar 
contribui para o aumento da prevalência de 
excesso de peso e cárie dentária. As bebidas 
açucaradas são uma das principais fontes 
de açúcar em diversos padrões alimentares, 
especialmente nas crianças e adolescentes. 
Sublinha o mais recente “Inquérito Alimentar 
Nacional e de Atividade Física” que 30,7% 
das crianças portuguesas apresentam exces-
so de peso e 11,7% são obesas.
É de realçar que 17% da população portu-
guesa ingere, pelo menos, um refrigerante ou 
néctar por dia e entre os adolescentes essa 
prevalência sobe para 40,6%. Mais de 95% 
dos portugueses apresenta um consumo mé-
dio de açúcares simples superior a 10% do 
valor energético total diário, limite recomen-
dado pela OMS.

o que resultou na sua integração no grupo de 
bebidas com teor de açúcar inferior a 80 gramas 
por litros. Ou seja, as empresas optaram por reduzir 
a sua quantidade para não pagarem tanto, já que o 
imposto passou a ser pago consoante a percenta-
gem de açúcar presente.
Mas o artigo também admite que possam existir 

“alterações no padrão de escolha dos consumidores, 
em virtude do preço ou do marketing das empresas” 
que não podem ser excluídas neste contexto.
No Orçamento para 2018, foram criadas duas 
taxas. Nas bebidas que tivessem um teor de açúcar 
inferior a 80 gramas por cada litro, foi aplicado um 
imposto de 8,22 euros por 100 litros, enquanto 
que nas que apresentam um teor igual ou superior 
a 80 gramas, o valor subiu para 16,69 euros por 
100 litros.
Já no Orçamento de Estado para 2019, o Governo 
preparou um agravamento do imposto, com taxas 
mais penalizadoras do que aquelas que já existiam 
na lei para as bebidas com mais açúcar. Esta não 
é, contudo, a única mudança, tendo-se criado dois 
novos escalões intermédios que têm taxas menos 
penalizadoras para as bebidas com menos teor 

É de realçar que 17% da população portuguesa ingere, pelo menos, um refrigerante ou néctar por dia e entre os adolescentes essa prevalência sobe para 40,6%

”

No Orçamento de Estado para 2019, o Governo 
preparou um agravamento do imposto, com 
taxas mais penalizadoras do que aquelas que já 
existiam na lei para as bebidas com mais açúcar
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http://www.sogenave.pt/marcas
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A why not soda é a marca de 

refrigerantes artesanais que entrou 

agora no mercado. Um segmento das 

“soft drinks” muito pouco desenvolvido 

em Portugal e que os três fundadores 

alemães, Nils Schwentkowsi, Steffi 

Hunstock e Hendrik Raufmann, querem 

revolucionar. Estes “amantes de 

refrigerantes” encontravam em Berlim, 

a sua cidade de origem, diversos tipos 

diferentes de refrigerantes artesanais, 

como se faz já no mercado nacional 

com as cervejas, e agora introduzem 

esta tendência de mercado em 

Portugal com a bebida Lemon’mate, um 

refrigerante à base de limão, que já está 

disponível em mais de 80 pontos de 

venda na Grande Lisboa, no Porto e na 

região do Algarve.

BEBIDAS 
TEXTO Bárbara Sousa
FOTOS Andreia Mayer

WHY NOT SODA QUER 
REVOLUCIONAR O MERCADO 
DOS REFRIGERANTES 
ARTESANAIS
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O

”
Ainda não existe uma definição 
específica do que é um refrigerante 
artesanal. Segundo o mesmo estudo 
da Global Info Research, trata-se de 
uma bebida refrigerante produzida 
em pequenos lotes e que contém 
ingredientes naturais, incluindo 
adoçantes naturais, como o açúcar 
de cana puro, stevia ou mel. A why 
not soda partilha desta definição

Lemon’mate da why not soda, marca que 
quer criar um movimento em Portugal, vem 
inaugurar a entrada da produção nacional no 
mundo dos refrigerantes artesanais. Um pas-
so promissor para o mercado português de 
“soft drinks” visto que, segundo um estudo 
da Global Info Research, a nível mundial, os 
refrigerantes artesanais, também chamados 
“craft soda”, deverão crescer aproximadamen-
te 5,8% nos próximos cinco anos, atingindo 
749 milhões de euros em 2024, a partir de 
uma base de 535 milhões em 2019. 
Com os refrigerantes tradicionais sob escru-
tínio, devido ao seu alto teor de açúcar e às 
suas listas de ingredientes, os refrigerantes 
artesanais conquistam uma crescente quota 
de mercado através de ingredientes premium 
e naturais, sabores criativos, tiragens limita-
das, embalagens inusitadas ou raízes locais.
É evidente, nas especificações no rótulo do 
Lemon’mate, que a lista de ingredientes não 
tem uma infinidade de nomes indecifráveis, 
uma tendência que atrai cada vez mais 
consumidores por estar fortemente aliada a 
benefícios para a saúde. Além do sumo de 
limão concentrado, o novo refrigerante bio-
lógico tem mais dois ingredientes principais: 
extrato de folhas de erva mate e cafeína. E, 
apesar de conter açúcar, que é feito a partir 
de cana biológica, a bebida não contém pro-
dutos químicos para conservar nem corantes. 
“Do lado do consumo, ao optarmos por um 
refrigerante artesanal português, estamos a sus-
tentar uma produção mais amiga do ambiente, 
sem recorrer a logística internacional. Por outro 
lado, é possível fazer um refrigerante mais 
saudável, sem tantos produtos químicos como 
aqueles que são tipicamente feitos industrial-
mente”, refere o produtor. “Podemos dizer que 
o Lemon’mate é mais saudável, porque é feito 
apenas com ingredientes naturais, não utiliza 
produtos químicos, corantes ou conservantes, 
ao contrário dos outros refrigerantes indus-
triais”. 
Isto só é possível graças ao processo de 
pasteurização a que a bebida é submetida. 
Conta com uma validade de mais de 12 
meses, pois o processo de pasteurização 
permite que se conserve por tanto tempo. 
Comparado ao açúcar branco, o usado no 

Lemon’mate tem o sabor encorpado da cana-de-açúcar 
e é muito menos processado, retendo muitos dos nu-
trientes presentes no caldo de cana. O açúcar de cana 
não refinado contém 17 aminoácidos, 11 minerais e seis 
vitaminas, incluindo antioxidantes que podem ajudar a 
reverter o dano oxidativo. 

Ainda assim, “craft soda”
Ainda não existe uma definição específica do que é um 
refrigerante artesanal. Segundo o mesmo estudo da 
Global Info Research, trata-se de uma bebida refrigeran-
te produzida em pequenos lotes e que contém ingre-
dientes naturais, incluindo adoçantes naturais, como o 
açúcar de cana puro, stevia ou mel. A why not soda par-
tilha desta definição. Na perspetiva da marca, a grande 
diferença entre o refrigerante artesanal e os das grandes 
marcas é a utilização exclusiva de ingredientes naturais, 
sem químicos nocivos ou que não sejam saudáveis para 
colorir ou conservar. “Também não usamos açúcar refina-
do e produzimos numa cervejeira local em pequenos lotes. 
Na fábrica, misturamos os ingredientes num barril, coloca-
mo-los numa garrafa, fechamo-la, pasteurizamos a bebida 
para matar as bactérias, rotulamos a garrafa, colocamo-la 
em caixas e distribuímos pelos pontos de venda”, refere.
A partir daí, o importante é escolher os ingredientes, 
por forma a criar as melhores combinações possíveis, e 
a marca foca-se em combinar sabores mais familiares, 
como é o caso do limão, com outros mais improváveis. A 
why not soda tem como objetivo integrar mais ingre-
dientes de origem portuguesa, mas, até agora, o grande 
desafio tem sido encontrar ingredientes com certificação 
biológica em Portugal, pois este mercado ainda está 
numa fase inicial do seu desenvolvimento. 
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produzir um refrigerante artesanal em Portugal, 
muitos perguntaram-nos ‘porquê?’. A nossa 
resposta foi sempre ‘why not’? (‘porque não’, em 
inglês). Então, criámos uma marca feita para 
‘os que fazem’ (em inglês, ‘made for makers’). 
Foi essa a intenção por detrás da criação da 

why not soda
A história da marca why not soda tem duas 
dimensões. Primeiro, a história pessoal dos 
fundadores Nils Schwentkowsi, Steffi Hunstock 
e Hendrik Raufmann, que se mudaram para 
Portugal com as suas famílias porque se apaixo-
naram pelo país, mas também porque tinham o 
desejo de “contribuir para a dinâmica que sentimos 
que está a desenvolver-se aqui, neste momento. 
Mas, quando contámos aos nossos amigos que 
queríamos deixar os nossos trabalhos fixos para 

Nils Schwentkowsi, Steffi 
Hunstock e Hendrik Raufmann 
são os fundadores da why not 
soda

Ideia que já vence prémios 
Com a marca de refrigerantes artesanais why not soda, Nils Schwentkowsi, Steffi Hun-

stock e Hendrik Raufmann ganharam o prémio de “Melhor Projeto Não-Tech 2018” do 

From Start-To-Table, um programa de aceleração para conceitos relacionados com o 

ecossistema da restauração, organizado pela Startup Lisboa e apoiado pelo Turismo de 

Portugal, pela Delta Cafés, pela Sociedade Central de Cervejas e pela AHRESP. 

O programa teve mais de 100 candidaturas de 18 países.

“Trabalhámos muito e também acreditamos que temos um conceito muito bom e alterna-

tivo, um bom produto e uma visão com ambição e crescimento. Pensamos que foi esta a 

combinação que convenceu o júri”.

marca. Fazemos refrigerantes para quem arrisca 
pensar ‘porque não fazer uma coisa diferente?’. 
‘Why not’ representa a nossa visão de criar um 
refrigerante singular em Portugal, surpreenden-
temente diferente no sabor, só com ingredientes 
naturais e sem químicos”.
Os três fundadores são de Berlim, onde o 
segmento de “craft soda” está mais desen-
volvido, sendo que, em qualquer bar ou 
supermercado, há uma imensa variedade de 
sabores de refrigerantes, tanto industriais 
como artesanais. Na sua cidade de origem, já 
tinham por hábito provar diferentes sabores 
e tipos de refrigerantes artesanais, tal como 
em Portugal já o fazem os fãs das cervejas 
artesanais, perceber os vários níveis de açú-
car e aprender mais sobre os ingredientes e 
as suas combinações. 
Porém, em Portugal, encontraram um movi-
mento de refrigerantes artesanais ainda mui-
to residual, uma escolha muito mais escassa 
e não existiam, nesta categoria de artesanal 
e biológico, marcas portuguesas. Acredi-
tando que o futuro está no fabrico local, 
os fundadores avançaram para a produção 
deste refrigerante em Portugal, evitando, 
assim, o impacto ambiental da importação. “É 
urgente mudar hábitos e processos de produção 
dos produtos que consumimos todos os dias. 
Ambientalmente, não faz sentido importarmos 
tanto refrigerante– é um produto com mais de 
90% de água – e, no que toca também à nossa 
saúde, já não se justifica termos uma oferta 
tão reduzida de produtos desta categoria com 
certificação biológica”. 
Atualmente, toda a produção do Lemon’ma-
te é feita na fábrica da Cerveja Vadia, em 
Oliveira de Azeméis, que tem dado apoio 
à why not soda. A marca apenas vende em 
Portugal, embora esteja aberta a outras 
oportunidades, desde que sustentáveis e 
que permitam manter as características do 
produto. Para o futuro, o objetivo é introdu-
zir variedade no mercado de refrigerantes, 
não só nos lineares dos supermercados 
como também opções disponíveis em bares 
e restaurantes, que constituem grande parte 
dos pontos de venda da marca.
Lemon’mate é, para já, o primeiro e único 
sabor da why not soda. Contudo, estão a 
planear o lançamento de uma nova opção no 
verão. “O nosso slogan é ‘surprisingly different’, 
por isso, vai ser o sabor de uma fruta que todos 
conhecemos bem, mas com um ‘twist’”.
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https://www.instagram.com/bandidadopomar/?hl=pt
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A evolução das sociedades e, concretamente, o 
aumento da responsabilidade ambiental nos países 
mais desenvolvidos estão a colocar o plástico no 
centro de uma discussão mediática, muitas vezes 
isenta de argumentos cientificamente compro-
vados. Quando vemos, na comunicação social e 
nas redes sociais, imagens de praias cobertas de 
embalagens de plástico ou de animais marinhos 
aprisionados em redes de pesca ou sacos de plás-
tico, somos impulsionados para uma revolta contra 
o plástico e não contra os motivos da existência 
deste tipo de poluição.
É um facto que este tipo de imagens nos inco-
moda e enfatiza muitos dos problemas da nossa 
sociedade, onde o consumo desenfreado se 
sobrepõe às lógicas de respeito pelo planeta, 
levando a que muitos consumidores adotem 
posições de resistência à utilização de embalagens 
de plástico. 
A grande questão é que o plástico não é preju-
dicial para o ambiente desde que devidamente 
recolhido, reciclado e reutilizado para as mesmas 
ou novas utilizações. Existem numerosos estudos 
que constatam que, se fossem utilizados outros 
materiais alternativos ao plástico, aumentaríamos 
o volume e peso das embalagens utilizadas, au-
mentaria a energia consumida para produzir estas 
embalagens, bem como a emissão de gases de 
efeito de estufa. As embalagens de plástico são, 
pois, uma excelente contribuição para a poupança 
de recursos naturais e redução de emissões. 
Os custos ambientais associados ao plástico que 
utilizamos nas embalagens ascendem a 98 mil 
milhões de dólares; se considerássemos materiais 
alternativos, este valor ascenderia 533 mil milhões 
de dólares, ou seja, cinco vezes mais. Os materiais 
alternativos ao plástico pesam 3,6 vezes mais 
que o plástico, ocupam sete vezes mais espaço, 
produzem 2,7 vezes mais emissões de gases de 
efeito de estufa e gastam duas vezes mais energia 
a serem produzidos que as embalagens de plástico 
equivalentes.

As embalagens de plástico utlizadas em alimentos 
têm outra vantagem inegável, uma vez que per-
mitem a comercialização de bens alimentares de 
uma forma higiénica, aumentando os seus prazos 
de validade e minimizando o seu desperdício. 
Mas, então, se o plástico é a melhor alternativa 
como material para embalagem, como é que 
este facto se relaciona com as evidências sobre a 
poluição dos oceanos com plástico? Em primeiro 
lugar, note-se que 80% do plástico que polui os 
oceanos tem como origem terra firme. Países 
como a China, Indonésia, Filipinas, Vietname, Sri 
Lanka, Tailândia, Egito, Malásia, Nigéria e Bangla-
desh contribuem com 80% do total do plástico 
que polui os oceanos e só 2% provém da Europa 
e dos Estados Unidos da América. Desta forma, 
podemos perceber que quaisquer que sejam as 
medidas legislativas ou movimentos sociais no 
combate à utilização do plástico, quer na Europa 
quer nos Estados Unidos da América, não terão 
qualquer impacto na diminuição da poluição dos 
oceanos. Todas as medidas devem ser direciona-
das para os dois mil milhões de pessoas que não 
têm à sua disposição um sistema de recolha e 
gestão de resíduos sólidos.
Também deve ser sublinhado que o sector das 
embalagens de plástico, cada vez mais, é sensível 
a esta problemática e está a desenvolver tecnolo-
gias que permitem que o plástico seja um recurso 
ainda mais sustentável, como, por exemplo, os 
plásticos compostáveis e degradáveis, bioplásti-
cos ou através da incorporação de reciclados.
Em resumo, as embalagens de plástico são 
melhores para o ambiente que os seus materiais 
alternativos, permitiram o acesso a alimentos a 
uma grande parte da população mundial, me-
lhorando significativamente o seu nível de vida. 
Resta agora continuar a sensibilizar e incentivar 
os países mais poluidores a adotarem infraestru-
turas e políticas que visem a recolha e reciclagem 
de resíduos plásticos. 

MANUEL ROCHA 
Administrador Vizelpas

AFINAL, O 
PLÁSTICO É 
AMIGO DO PLANETA!OPINIÃO
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”
Quando acreditamos nas coisas, e temos um sonho, 
elas são realizáveis”. É deste modo que Luísa Amorim 
define estes 13 anos à frente do negócio dos vinhos 
do Grupo Amorim. “Claro que é preciso pensarmos 
sempre num plano de negócios e estratégico, mas, como 
se costuma dizer, uma estratégia só é boa se resultar e é 
impossível traçarmos um plano a 10 a 15 anos. O que 
podemos ter é o caminho. Muitas vezes, na empresa, não 

“QUANDO ACREDITAMOS 
NAS COISAS, E TEMOS UM 
SONHO, SÃO REALIZÁVEIS”

Pés assentes na terra, definir 
o caminho e segui-lo. É esta 

a receita de Luísa Amorim, há 
13 anos à frente do negócio 

dos vinhos do Grupo Amorim, 
com ativos no Douro e, mais 

recentemente, no Dão. Um 
caminho feito de passos sólidos 
e firmes, focado na qualidade e 

na entrega daquilo que é o terroir 
das regiões e onde não houve 

receio de recuar, se necessário, 
para ajustar a estratégia. A prova 

de que os sonhos são possíveis de 
concretizar.

VINHOS
TEXTO Carina Rodrigues
FOTOS D.R.
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“QUANDO ACREDITAMOS 
NAS COISAS, E TEMOS UM 
SONHO, SÃO REALIZÁVEIS”

entendiam porque estava sempre a ajustar a estratégia. A 
razão é que temos de estar sempre a escutar o mercado e 
adaptar-nos. Nestes últimos três anos, fomos todos apoia-
dos por este clima tão positivo que Portugal vive, mas, tudo 
o que está por detrás, estava já construído”. 
Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo e, mais recen-
temente, Quinta da Taboadella. Douro e Dão, respetiva-
mente, dão corpo à aposta do Grupo Amorim em propor 
ao mercado projetos de terroir e de grande qualidade. 
Onde o importante é ser-se genuíno. Se no Dão estão 
ainda a dar-se os primeiros passos, no Douro, esta 
visão está plenamente concretizada: 700 mil garrafas, 
no limite, de produção máxima, um portfólio perfeita-
mente definido, uma base cada vez mais estreita, onde 
menos referências são sinónimo de maior qualidade. “A 
Quinta Nova equilibra-se perfeitamente com este número 
de garrafas. Estamos numa zona que é património mundial, 
temos uma adega antiga, não queremos estar em todo o 
lado. Às vezes, o nosso erro é que queremos o mercado 
todo. O que estamos a fazer, estamos a fazer bem. Temos 
de estar focados. Mais que aquele número de garrafas 
e teríamos novamente de nos desfocar”, defende Luísa 
Amorim. “Vamos ficar por aqui em quantidade, mas não 
em qualidade. Pouco a pouco, vamos alterando o portfólio. 
Cada vez vamos fazendo mais vinhos com uma qualidade 
superior e menos quantidade nos vinhos que consideramos 
de gama média-alta”.

Esta visão está perfeitamente mate-
rializada nas últimas colheitas de três 
vinhos de topo da Quinta Nova de Nossa 
Senhora do Carmo, os Grandes Reservas 
tintos 2016 e o Mirabilis Grande Reserva 
Branco de 2017, lançados no final de 
2018. Criados pelo enólogo Jorge Alves, 
entretanto distinguido como o Enólogo 
do Ano de 2018, são demonstrativos 
do entendimento do Grupo Amorim de 
que o Douro é sinónimo de qualidade 
e de todas as potencialidades do terroir 
da quinta: “vinhos complexos, densos e 
profundos”.

Quinta Nova
A maior parte dos 120 hectares da 
propriedade é ocupada por vinhedos. 
No total, são 42 parcelas, cerca de 85 
hectares que homenageiam as castas 
autóctones. Localizada na margem direita 
do Douro, em sucessivos declives ao 
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”

A Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo 
distingue-se pelos vinhos que produz, que o 
mercado tem sabido reconhecer em todas as 
suas gamas: Quinta Nova, Mirabilis, Grainha, 
Pomares e Porto

Nova de Nossa Senhora do Carmo. 
Esta é uma das mais antigas quintas do 
Douro, com mais de 250 anos. É um 
testemunho do Douro antigo, anterior 
às exportações de vinho para o mercado 
britânico. Um Douro de difícil acesso, 
concentrado no rio, com turbulentas 
viagens dos barcos rabelos, que, antes da 
construção das barragens, encontravam 
pontos perigosos pelo caminho. “Mesmo 
que se produza vinho há mais de dois mil 
anos na região, há um Douro que poucos 
conhecem e que é muito anterior ao tempo 
do ‘Port wine’, durante o qual se transpor-
tavam nos barcos rabelos, rio abaixo, vários 
produtos agrícolas, e, rio acima, se regres-
sava com mantimentos e iguarias, como 
o sal e o peixe do mar”. Por isso mesmo, 
construíam-se capelas e pequenos san-
tuários junto às margens do rio, como é o 
caso da nossa Capela de Nossa Senhora 
do Carmo, que dá nome à quinta.
Muito anterior a 1764, a pesquisa histó-
rica confirma a propriedade como uma 
grande terra pertencente à Casa Real 
Portuguesa, tendo sido identificado o seu 
primeiro proprietário em 1725. A inves-
tigação provou igualmente que a adega 
vinificava mais de 3.500 pipas de vinho, 

longo de 1,5 quilómetros, a Quinta Nova 
de Nossa Senhora do Carmo distingue-se 
pelos vinhos que produz, que o mercado 
tem sabido reconhecer em todas as suas 
gamas: Quinta Nova, Mirabilis, Grainha, 
Pomares e Porto. Mas também pela 
paisagem de rara beleza e que dá corpo a 

um projeto de enoturismo cada vez mais 
consolidado. 
Conhecedora, desde 1870, do potencial 
dos produtos de cortiça de alta quali-
dade, que complementam os grandes 
vinhos, a família Amorim voltou-se para a 
região demarcada do Douro. A ligação da 
família ao vinho do Porto começou cedo, 
através da sua ligação às casas exporta-
doras de Vila Nova de Gaia, e, em 1999, 
esta ligação resultou na concretização 
de um sonho, com a aquisição da Quinta 
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de parcelas e quintas vizinhas, tendo sido 
logo integrada na primeira demarcação 
da região. Os locais históricos que ainda 
hoje estão preservados, e disponíveis em 
visita, dão a perceber tudo isto: o riacho, 
o miradouro, o marco pombalino de 
1758, o brasão da adega, as duas capelas 
ou os três pomares. 
Conservando a traça e os edifícios origi-
nais de 1764, o espaço foi renovado pelo 
arquiteto Arnaldo Barbosa e aumentado 
para 2.500 metros quadrados. Uma sala 
de barricas foi desenhada e enquadrada 
na paisagem natural, revestida a xisto 
para se confundir com os muros dos so-
calcos envolventes, ligada à adega central 
por um túnel interior para uma garrafeira 
de vinhos históricos.
Na Winery House, resultado da recupe-
ração da casa senhorial da propriedade, o 
alojamento é proporcionado por 11 dife-
rentes quartos. Várias salas sociais, com 
grandes lareiras, um jardim de inverno e 
o wine bar compõem as áreas interiores 
que se estendem ao exterior num terraço 
junto ao bar e num grande alpendre, 
repleto de sofás. A esplanada é o espaço 
mais usado entre maio e setembro, para 
usufruto da paisagem, mas os clientes 
recolhem ao interior e ao conforto das 
lareiras quando o frio espreita. A piscina 
convida a um mergulho entre vinhas e a 
capela encerra todo o ambiente pitoresco 

do local. 
No Conceitus Winery Restaurant, as pro-
postas variam todos os dias e os clientes 
nunca conhecem o menu, deixando-se 
guiar pela inspiração do chef. A ideia 
base foi a de criar um conceito em que 
os vinhos comandam a gastronomia, num 
apelo que valoriza os sabores da gastro-
nomia local, com o que a natureza ofere-
ce de melhor em cada época do ano. 
A loja instalada no edifício principal e a 
sala de provas, com vistas panorâmicas 
sobre o rio e no final da sala de barricas, 
estão sempre abertas a receber diversas 
atividades e rematam da melhor forma 
qualquer visita. “A associação do vinho 
ao turismo também é um vetor importante 
para o futuro, dado que é relevante para 
cativar o público, divulgando a história e 
o enquadramento do vinho, criando uma 
maior aproximação e conhecimento através 
de vivências de experiências”, defende 
Luísa Amorim. 
A Quinta Nova não seria a mesma sem 
o seu projeto de enoturismo. As pessoas 
gostam de ver as vinhas, os tratores, as 
botas de borracha enlameadas. É toda 
uma experiência e uma das melhores 
formas de passar a cultura da marca e 
do lugar. “A questão do enoturismo é a 
acessibilidade e conhecer o que está por 
detrás de uma garrafa e de um projeto. É 
muito complementar ao negócio dos vinhos. 

Nunca mais me esqueci do que, uma vez, o 
George Sandeman disse sobre o enoturis-
mo: ‘é marketing gratuito e ainda ganhamos 
dinheiro com ele’”, relembra Luísa Amorim. 
“O mais difícil quando se faz um projeto 
de enoturismo é descomplicar. O primeiro 
passo é abrir a porta e sermos o que somos. 
Não podemos ter a presunção de querer-
mos ser o que nunca seremos”.

Quinta da Taboadella
Em suma, genuinidade. E esta será tam-
bém a visão para o Dão, região que Luísa 
Amorim considera estar numa fase de 
mudança muito interessante. “Estivemos 
a estudar muito bem a região. Percebemos 
o quanto nos temos de adaptar. O Dão tem 
de vir sempre connosco na nossa cultura, 
na tradição, na tipologia de castas sele-
cionadas. Acreditamos que temos de nos 
adaptar ao que é genuíno na região”. 
Com 20 anos no sector dos vinhos, o 
Grupo Amorim estendeu o seu portfólio 
do Douro até ao Dão com a aquisição da 
Taboadella, uma propriedade de 50 hec-
tares, reconhecida como uma das mais 
importantes manchas de vinha da região, 
a 520 metros de altitude. “Este passo foi 
pensado há alguns anos, mas só agora tive-
mos a oportunidade de adquirir uma quinta, 
onde será possível desenvolver um projeto 
de enorme qualidade. Temos uma estratégia 
familiar bem definida e acreditamos muito 
no conceito de pequenos ‘châteaux’ de 
vinhos em Portugal. Esta quinta é uma das 
mais antigas do Dão e o passo certo para 
construirmos um projeto de referência nesta 
região clássica, berço da Touriga Nacional, 
com uma adega e um conceito próprio”, 
refere Luísa Amorim. “Estudámos muito a 
tipologia do lugar, o seu sentido de origem 
e estamos a fazer outro projeto de terroir. 
20 anos depois, com o mesmo entusiasmo 
e a vantagem de sabermos melhor qual é o 
nosso caminho. Foi o passo certo, na altura 
certa para a região. Neste momento, o Dão 
está preparado e nós estamos também 
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forma a articular uma dinâmica entre os dois terroirs: Dão e 
Douro. 
O lançamento do projeto com uma adega nova está previsto 
apenas para 2020. A primeira vindima já decorreu de modo 
experimental, para testar o potencial das uvas, mas este ano 
apenas serão partilhados com o mercado alguns ensaios ela-
borados pela dupla de enologia e viticultura composta por 
Jorge Alves e Ana Mota. “Não queremos lançar a gama porque 
não está completa. Precisamos de dar estágio aos vinhos. Pre-
cisamos de mais outra vindima para percebermos os vinhos que 
vamos dar ao mercado. Mas temos muito boa matéria-prima. 
Temos vinhos muito interessantes, com uma profundidade fora 
de série”, acredita Luísa Amorim. 
Aqui, uma vez mais, a aposta será nas castas autóctones. 
Mas desengane-se quem julgar que a primazia será dada 
ao Encruzado. “O Dão é muito mais. Tem uma magnitude de 
vinhos tintos que são fabulosos. Pelo que, contrariamente ao 
que poderão ser as expectativas, vamos dedicar-nos muito aos 
tintos. Para nós, tal como o Douro, o Dão é uma terra de tintos. 
Terras de brancos são a região dos Vinhos Verdes, a Alsácia, a 
Áustria e a Alemanha. Temos que saber olhar para uma região e 
tirar o melhor dela, aquilo que naturalmente nos oferece”. 
Tal como na Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, o 
foco é uma visão de longo prazo, com produções contro-
ladas e muita aposta na qualidade, em detrimento de um 
portfólio demasiado amplo. “No Dão, não vamos fazer traba-
lho em gamas médias, onde a região é fortíssima. O portfólio 
ainda não está 100% definido, mas deverá rondar entre seis a 
oito vinhos, para começar”. 
Com o investimento de 1,25 milhões de euros na aquisição 
da Quinta da Taboadella, o Grupo Amorim tem como objeti-
vo, a curto prazo, passar a produzir 1,2 milhões de garrafas 
de vinho por ano, entre Douro e Dão. Vinhos de terroir, que 
espelhem a identidade e as potencialidades das diferentes 
regiões vitivinícolas portuguesas. No Dão, ainda nem sequer 
se pensa em se atingir o ponto de rentabilidade, algo que 
dificilmente acontecerá antes de 10 anos. Mas essa nem 
é tanto a meta principal. Trata-se, acima de tudo, de dar 
corpo ao sonho. Com os pés assentes na terra e seguindo 
o caminho definido, sem nunca deixar de acreditar que, no 
final, este é concretizável. 

preparados para a região”. 
Localizada em Silvã de Cima e geograficamente bem 
posicionada entre dois vales – Vale do Pereiro e Vale 
de Sequeiros -, a Taboadella conta com uma das 
maiores vinhas de altitude da região (40 hectares 
no total), fator primordial para produzir vinhos com 
elevada frescura. Esta mancha de vinha, localizada 
junto à Ribeira das Fontainhas, usufrui de uma boa 
exposição solar, de nascente a poente, em solos 
com micas de granito branco e preto, para além de 
calcário, quartzo e ortoclásio, características que 
vão permitir elegância e longevidade aos vinhos ali 
produzidos.
Nome antigo com dois “L”, a Taboadella denuncia 
uma enraizada tradição agrícola e vitícola, que 
remonta ao período romano e época medieval. 
Com um casario envolto por um jardim secular, está 
prevista a abertura de um centro de enoturismo com 
visitas guiadas pela adega, provas e loja de vinho, de 

O Grupo Amorim tem como objetivo, a curto prazo, passar 

a produzir 1,2 milhões de garrafas por ano entre Douro 

e Dão, vinhos de terroir que espelhem a identidade das 

diferentes regiões vitivinícolas portuguesas

A associação do vinho ao turismo tem sido um importante vetor 

estratégico que permite passar a cultura da marca e do lugar
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Anunciar em outdoors nunca foi tão fácil! A dreamMedia possui uma rede nacional de outdoors com mais de 3.000 faces. A nossa rede própria e exclusiva permite 
responder aos diversos tipos de campanhas e objetivos. Garantimos um contacto direto, impactante e eficiente juntos dos seus consumidores.

http://www.dreammedia.pt/
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“Não podemos deixar de procurar 
ter uma rentabilidade que 
permita o desenvolvimento da 
empresa de forma sustentável”
A C&A reabriu recentemente a sua loja do Colombo, que, no seguimento de um investimento de dois 
milhões de euros, se converte na “flagship” de Lisboa. A cadeia de moda prossegue, assim, com o plano 
de transformação iniciado há dois anos, de modo a responder às prioridades dos consumidores, e que 
lhe tem permitido aumentar o número de visitantes nos seus espaços e, por consequência, as vendas. 
Longe parecem ir os tempos mais conturbados vividos pela marca, que ditaram o encerramento de lojas 
no mercado nacional. Um ajustamento essencial para que a C&A reforçasse a sua posição num sector 
em evolução e perseguisse a rentabilidade necessária para se apresentar, hoje, como uma marca mais 
eficiente e capacitada para continuar a investir na melhoria da experiência dos seus clientes. Garantia 
dada por Domingos Esteves, diretor geral da C&A Ibérica, para quem os resultados positivos conseguidos 
em Portugal nos últimos exercícios, acima da média europeia, são o reflexo disso mesmo. 

ENTREVISTA
TEXTO Carina Rodrigues
FOTOS Sara Matos/D.R.
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Grande Consumo - A C&A definiu um novo 
conceito de loja, que começou a ser imple-
mentado em Portugal com as aberturas das 
lojas em Telheiras e Loulé e as reaberturas 
em Gondomar e Viseu. Quais os principais 
aspetos distintivos deste conceito e que 
novidades trouxe para o mercado? 
Domingos Esteves - Trata-se de um plano que 
a C&A leva a cabo a nível global e que começou 
a ser implementado em Portugal há dois anos, 
com as aberturas das lojas de Telheiras e Loulé 
e a renovação das lojas de Gondomar, Viseu 
e, agora, Colombo. Estas lojas apresentam-se 
mais apelativas, intuitivas e convenientes, para 
melhorar a experiência de compra de todos os 
clientes, através de um design moderno e uma 
apresentação dos produtos mais atrativa.
O objetivo principal da C&A é responder às 
prioridades do consumidor, garantir que os 
clientes se sentem bem em cada área da loja e 
que percebam que a marca dispõe de zonas de 
serviço pensadas para si, como uma zona de 
espera junto aos provadores, acesso a pessoas 
com mobilidade reduzida e “playzone” para as 
crianças, promovendo, assim, uma experiência 
de compra mais fácil e cómoda para toda a 
família. 

GC - Que ganhos tem este novo conceito 
permitido à C&A? Sentiram um aumento 
das vendas nas lojas onde está já imple-
mentado?
DE - Temos conseguido aumentar o número de 
visitantes nas lojas e, por sua vez, isso tem-
-se revertido no valor das vendas em geral. O 
feedback das lojas que já contam com este novo 
conceito tem sido muito positivo. 

GC - Em 2019, a marca continuará a fazer 
progressos na implementação do novo 
conceito de loja e reabriu a sua emblemá-
tica loja do Colombo, que se converte na 
“flagship” de Lisboa. Quanto investiram 
na mesma e que ambições têm para este 
espaço? 
DE - A renovação da loja do Colombo sublinha 
o esforço estratégico da empresa em Portugal. 
Esta renovação contou com um investimento 

de dois milhões de euros e integra-se num projeto de renovação de lojas que 
está a ser levado a cabo pela C&A em todos os mercados onde a marca está 
presente, com o objetivo de tornar a experiência de compra mais simples e 
adaptar os nossos espaços físicos à visão que temos enquanto marca. Um dos 
nossos objetivos é que a loja do Colombo seja um espaço de referência para 
todos os visitantes do centro comercial, queremos que os consumidores que nos 
visitam sintam que a loja corresponde aos seus interesses e necessidades. 

GC - Em 2018, comunicaram um investimento de mais de 12 milhões 
de euros em Portugal e Espanha, para a abertura de pontos de venda e 
transformação dos existentes. Os investimentos vão manter-se nesta 
dimensão? Vão privilegiar a remodelação do parque de lojas já existente 
ou a expansão?
DE - Vamos dar seguimento ao nosso plano de renovação de lojas como tínha-
mos planificado, procurando melhorar os nossos espaços comerciais segundo 
as necessidades dos consumidores. Daremos prioridade à renovação das lojas 
já existentes no sentido de as modernizar. A nível de expansão, esta área está 
limitada a oportunidades que possam surgir. 

GC - No exercício fiscal 2017/2018, as vendas da C&A em Portugal cres-
ceram 6,3%, acima da média europeia que, neste período, aumentou 4%. 
O que, no seu entender, motivou esse desempenho superior?
DE - Estes resultados positivos surgem da nova estratégia corporativa da C&A a 
nível global, que tem vindo a trabalhar no ambicioso projeto de transformação, 
com o objetivo de, gradualmente, implementar o seu novo conceito de loja em 
todos os pontos de venda. Também melhorámos as coleções para toda a família 

Domingos Esteves, diretor geral da C&A Ibérica, destaca a aposta na experiência de compra
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e lançámos as ofertas de produtos selecionados 
a preços imbatíveis, que chamamos os “best 
deal”, produtos básicos, mas com um compo-
nente de moda. Estes fatores traduziram-se 
num crescimento significativo do número de 
transações e de visitantes nas nossas lojas.

GC - Já existem dados quanto a 
2018/2019? A tendência manteve-se?
DE - Fechámos o nosso ano comercial e 
financeiro há poucos dias, mas, sim, podemos 
confirmar que continuámos a crescer durante 
2018, não só a nível de vendas, mas também o 
número de visitantes nas nossas lojas.

GC - Os resultados do exercício passado 
acontecem após um período mais turbu-
lento, com o encerramento de quatro lojas 
no mercado nacional. Era o ajustamento 
necessário e que urgia fazer? Foi este ajus-
tamento que permitiu catapultar a empresa 
para este nível de desempenho?  
DE - O desenvolvimento do plano de trans-
formação teve como objetivo a adaptação da 
nossa estratégia e reforçar a nossa posição 
num sector em constante mudança e evolução. 

Este plano decorreu da necessidade da C&A se adaptar 
aos interesses, gostos e tendências dos consumido-
res, bem como de conseguir crescer de uma forma 
mais sustentável, forte e competitiva. Não podemos 
deixar de procurar ter uma rentabilidade que permita 
o desenvolvimento da empresa de forma sustentável. 
A restruturação que levámos a cabo, nos últimos anos, 
permitiu-nos ser hoje muito mais eficientes e poder 
investir na melhoria das nossas lojas. Somos uma 
empresa responsável e queremos contribuir de forma 
responsável para um mundo melhor.

GC - No ano passado, abriram uma nova loja online 
disponível para Portugal. Que balanço pode ser 
feito desta abertura ao mercado português? Os 
portugueses aderiram bem a este novo canal de 
compras? A C&A é hoje uma empresa omnicanal? 
DE - Este canal em Portugal tem um potencial muito 
forte, 2018 foi um bom ano, acreditamos firmemente 
que o crescimento do negócio de e-commerce deve 
permanecer sustentável. Estamos a desenvolver novas 
funcionalidades e serviços para os clientes portugueses, 
para podermos dar resposta às suas necessidades. 

GC - A sustentabilidade é um dos aspetos que 
mais tem sido comunicado pela C&A, que lançou 
recentemente em Portugal a iniciativa “We take it 
Back”. Em que consiste esta iniciativa e que metas 
definiram para a mesma?
DE – “We take it Back” é um programa de recolha de 
roupa, onde os consumidores podem entregar vestuário, 
têxteis domésticos e calçado que já não usem, nas lojas 
C&A, para lhes dar uma nova vida. Com esta iniciativa, 
pretendemos que o nosso sector passe de um modelo 
de negócio de “fabricar, usar e deitar fora”, para uma 
estratégia em que cada nova peça seja desenhada para 
uma próxima vida. 
Cerca de 60% dos artigos recolhidos chega a ter uma 
nova vida como produtos de segunda mão. A maioria 
dos restantes artigos serão reciclados para se converte-
rem em novos produtos. 

GC - O que é a sustentabilidade para a C&A? É 
mais do que uma questão de reputação? É um 
argumento estratégico de negócio?
DE - Na C&A, sempre nos preocupámos com o lado 
ambiental e social da nossa atividade. É muito impor-
tante para nós garantir que os nossos produtos são fa-

bricados da forma mais justa e sustentável 
possível, permitindo a todos os envolvidos 
no processo (desde o agricultor, passando 
pela fábrica e até ao cliente final) contri-
buir para um ambiente mais equilibrado. 
A nossa visão é fazer da moda sustentável 
o “novo normal”, queremos progredir rumo 
a uma economia circular restauradora, em 

”
“O desenvolvimento do plano de transformação 
teve como objetivo a adaptação da nossa 
estratégia e reforçar a nossa posição num sector 
em constante mudança e evolução”
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Mais informação → www.linde-mh.pt

A gama ligeira de equipamentos Linde são os companheiros 
ideais para fazer com que o transporte de mercadorias de curta 
distância e “último quilómetro”, assim como o empilhamento 
ocasional, sejam mais eficientes e ergonómicos. Neles 
conjugam-se a movimentação simples, e uma carga da 

bateria rápida e sem complicações. Além disso, oferecem o máximo 
desempenho de segurança, como o travão eletromagnético e 
automático ou o botão de paragem de emergência. Todas estas 
caraterísticas, convertem-nos em imprescindíveis para o armazém ou 
para levar na caixa do camião.

Transporte rápido e seguro da carga sem esforço

Os ajudantes perfeitos 
para aplicações ligeiras.

PESOS PLUMA
PARA 
PESOS PESADOS

que não se desperdiça nada, tanto na criação da roupa, 
como no seu final de vida. 
Há mais de 12 anos que tentamos trabalhar essencial-
mente com algodão orgânico certificado nas nossas 
peças que incluem esta matéria-prima. Atualmente, 
mais de 65% do algodão da C&A é algodão orgânico 
certificado ou fornecido pela Better Cotton. Fomos a 
primeira marca de moda a produzir e vender peças com 
certificado Cradle-to-Cradle (marca registada) nível 
OURO, criadas com algodão 100% biológico de acordo 
com a Global Organic Textile Standard (GOTS) e fabrica-
das com material e químicos seguros e biodegradáveis, 
produzidas de maneira responsável tanto a nível social 
como ambiental. Temos como objetivo que, em 2020, 
100% do nosso algodão seja sustentável e 67% de toda 

a nossa matéria-prima provenha de fontes mais sustentá-
veis. Como pode perceber, a sustentabilidade é uma parte 
fundamental de quem somos.
 
GC -É possível prosseguir com a missão de democra-
tizar a moda, através de preços acessíveis, e não se 
desviar dos princípios da sustentabilidade?
DE - Em 2018, a C&A lançou uma coleção de moda 
sustentável para toda a família, com matérias-primas e 
processos de produção amigos do ambiente. Esta nova 
coleção, com o slogan #WearTheChange, tem como grande 
objetivo mostrar que é possível vestirmos peças de roupa 
tendência, com preços acessíveis, ao mesmo tempo que 
respeitamos o meio ambiente e contribuímos para produzir 
verdadeiras mudanças no mundo. Não quisemos, ao lançar 

Pub

https://www.linde-mh.pt/pt/Sobre-nos/Tecnologia-e-Inovacao/Gama-Ligeira.html
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uma coleção mais sustentável, que esta tivesse um valor mais 
elevado, já que o nosso objetivo é mostrar ao consumidor que 
a moda sustentável e a moda circular podem estar acessível a 
todos, aliando qualidade, preço e tendências.

GC - Acreditam que a moda pode ser um negócio verda-
deiramente circular, sobretudo nesta era do chamado “fast 
fashion”, onde os produtos rodam com uma grande rapidez?
DE - Consideramos que é muito importante fomentar uma ver-
dadeira revolução no mundo da moda, para que o impacto desta 
indústria possa ser efetivamente reduzido. A transição para uma 
indústria de moda totalmente circular é um desafio que exige 
tempo e abordagens holísticas. O desenvolvimento de um sistema 
de recolha e classificação eficaz em todo o mundo e de novas 
tecnologias de reciclagem, assim como o apoio a novas empresas 
inovadoras e o uso de materiais reciclados na nossa roupa são 
passos de grande importância nesse sentido.

GC - Que visão tem para o sector da moda daqui a 10 anos e 
que visão tem da C&A nesse mesmo período?

DE - Os próximos 10 anos vão ser bastante diferentes com 
toda a certeza, tudo muda de uma maneira mais rápida 
e tudo tem mais impacto. A C&A quer acompanhar essa 
mudança e estar na liderança da preferência dos consumi-
dores. Estamos a trabalhar para que as nossas coleções e 
as nossas lojas sirvam as necessidades dos consumidores 
hoje e dentro de 10 anos. Não haverá tanta diferença por 
grupos geracionais, possivelmente, teremos de certeza que 
ter ainda mais atenção às atitudes e comportamentos dos 
clientes que procuram as marcas que melhor e mais rápido 
os sirvam. 

GC - O mercado nacional difere em algum aspeto 
específico dos outros mercados onde a marca está 
presente? O que nos define enquanto consumidores 
de moda?
DE - Os valores culturais são sempre importantes de con-
siderar e, como tal, há algumas particularidades que temos 
de estar atentos. Mas penso que não somos muito diferen-
tes dos outros mercados quando dizemos que o consumidor 
português quer estar e sentir-se bem, porque é nisso que 
nos centramos de uma maneira geral.

GC - O facto das grandes insígnias alimentares 
estarem também a apostar na moda para diversificar 
vendas – veja-se o exemplo do Lidl – é um motivo 
de preocupação para empresas especialistas como a 
vossa?
DE - Preocupação não, pois estas insígnias procuram um 
cliente alvo muito específico.

GC - Que balanço pode fazer destes quase três anos à 
frente da C&A em Portugal e Espanha? As metas a que 
se propôs estão a ser alcançadas?
DE - Têm sido três anos muito intensos, mas muito positi-
vos, onde a empresa tem crescido e tem consolidado a sua 
posição num mercado cada vez mais competitivo. Observo 
com satisfação que mantemos uma base de clientes muito 
sólida e temos conseguido a cada ano aumentar o número 
de consumidores que entram nas nossas lojas. 

GC - O que seria um bom ano de 2019 para a C&A em 
Portugal?
DE - Um bom ano para a C&A será continuar na mesma 
direção dos últimos anos, aumentar a nossa base de clien-
tes e poder garantir que conseguimos satisfazer um maior 
número de consumidores.

”

“Estamos a trabalhar para que 
as nossas coleções e as nossas 
lojas sirvam as necessidades dos 
consumidores hoje e dentro de 10 anos. 
Não haverá tanta diferença por grupos 
geracionais, possivelmente, teremos de 
certeza que ter ainda mais atenção às 
atitudes e comportamentos dos clientes 
que procuram as marcas que melhor e 
mais rápido os sirvam”

Use um leitor de QR Code e 
veja o vídeo da reportagem

https://youtu.be/tVSKWptI_38


77
Grande Consumo

http://www.aquiefresco.com/
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O “fast fashion” é, hoje, um movimento a que aderem várias marcas reconhecidas. Trata-se, em suma, 

de um modelo de produção têxtil alicerçado na correria para comprar roupa e seguir as tendências da 

estação. Em que os produtos têxteis são fabricados – a baixo custo – e consumidos para, rapidamente, 

serem descartados. Neste contexto, destaca-se a Marita Moreno, uma marca 100% portuguesa, 

ecológica e sustentável, de carteiras e calçado para homens e mulheres e preponente de uma “moda 

lenta”. Uma marca liderada pela sua fundadora, Marita Setas Ferro, cujas coleções são produzidas em 

Portugal, com matéria-prima e mão-de-obra portuguesas, com uma grande preocupação ambiental e 

que, entre 2017 e 2018, aumentou as vendas em 600%.

NÃO ALIMENTAR
TEXTO Bárbara Sousa
FOTOS D.R.

AMARITA MORENO: 
MARCA 100% 
PORTUGUESA QUE 
APOSTA NA “MODA LENTA”

expressão “moda lenta” ou 
“slow fashion” aparece como 
oposto ao “fast fashion”, 
uma prática de negócio e 
produção têxtil que surgiu 
no século XXI. É uma nova 
tendência que aposta, acima 
de tudo, na qualidade e 
durabilidade das peças de 
roupa, alinhada no consumo 
consciente e sustentável. 
“A marca Marita Moreno, 
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”

que é sustentável e tem especial preocupação com 
o ambiente, trabalha com artesãos e faz a sua 
produção localmente, por se identificar com o ‘slow 
fashion’ ou ‘moda lenta’, pois acredita na durabili-
dade dos seus produtos, quer a nível de design, quer 
a nível da integridade da produção e da qualidade. 
Consideramos que os produtos da marca têm que 
ter bons materiais, uma produção de qualidade, 
um design distintivo e, acima de tudo, que quem os 
escolhe considere que foi um bom investimento”, 
explica a fundadora e CEO, Marita Setas Ferro.
Responsabilidade ambiental e transparência 
na produção sempre foram valores inerentes 
à marca desde a sua criação, mas estes princí-
pios trazem consigo alguns desafios. Não fosse 
esta uma marca que conseguiu consolidar-se 
com uma perspetiva única num mercado que 
descarta cada vez mais rápido as suas criações. 
O principal desafio, diz Marita Setas Ferro, é 
equilibrar a produção feita com princípios de 
sustentabilidade e rigor, para não se fazer para 
além do necessário e ter-se stock para as vendas 
online. “É tentar retomar um princípio de coleção, 
em que só produzimos o que nos é solicitado pelas 
lojas, ou seja, voltarmos ao sistema em que fazemos 
uma coleção, aceitamos encomendas e seis meses 
depois está no mercado para ser vendida nas lojas”, 
diz. “Mas, neste momento, com o aumento expo-
nencial das vendas online, temos que conhecer bem 
o nosso consumidor e equilibrar as duas situações. 
Temos que propor novos modelos de pensamento 
para as tendências e para o design de moda. Porque 
temos que renovar constantemente os nossos guar-
da-roupas? Porque o produto, passados seis meses, 
deixa de ter valor, quando é um excelente produto 
e tem um design inovador? Porque consideramos 
obsoleto um produto, só porque alguém diz que já 
não é tendência? Estas é que são as verdadeiras 
questões que nós, profissionais e criadores, temos 
que colocar quando falamos de sustentabilidade no 

sector da moda. Na realidade, considero que seja uma mudança de para-
digma em que as questões éticas, sociais e ambientais são as fundamen-
tais para a colocação de um produto no mercado”.
É, afinal, através da prática da sustentabilidade e da comunicação que 
a fundadora explica o aumento de vendas perto de 600%, em 2018, 
representando um admirável crescimento da marca e a sua conso-
lidação no mercado da moda sustentável. A Marita Moreno sempre 
defendeu princípios de sustentabilidade, através dos critérios sociais 
e culturais, mas a parte dos materiais era mais complicada, pois não 
havia muitos produtos disponíveis que considerasse adequados. “Em 
2017, começámos a ter fornecedores de materiais sustentáveis e, por 
isso, sendo transparentes e honestos, foi muito mais fácil comunicarmos 
nesse sentido. E a resposta por parte dos consumidores foi excelente”.

Transparência
Para Marita Setas Ferro, o ambiente deve ser responsabilidade, em 
especial, dos criadores e designers, pois são estes que podem influen-
ciar os consumidores a mudar os seus hábitos, desenhando e criando 
produtos com materiais sustentáveis, com boa qualidade e um design 
apelativo. Já esta marca tenta minimizar o impacto ambiental através 
do design e da produção, com a utilização do biocouro (couro sem 
metais pesados), da cortiça, do linho, do algodão e da lã biológica e 
de produção nacional certificada, assim como do uso da borracha 
natural nas solas do calçado. Da mesma forma, a Marita Moreno ape-
nas produz localmente, em pequenas fábricas que cumprem com as 
normativas laborais, condições de trabalho condignas e segurança no 
trabalho, onde é possível controlar todos os elementos da construção 
e produção do calçado. “No ano de 2018, percebemos que as vendas da 

nossa marca a nível nacional aumentaram bastante, devido ao facto das 
lojas e dos consumidores estarem muito mais sensíveis ao fator de susten-
tabilidade que as marcas defendem e integram nas suas práticas. É impor-
tante também perceber a seriedade das marcas que fazem da sustentabi-
lidade a sua filosofia e as marcas que o fazem porque ‘está na moda’. Ou 
seja, se pensarmos que uma marca utiliza algodão biológico (mais caro 
que o algodão clássico) nas suas t-shirts, mas estas custam 9,99 euros, 
há qualquer coisa que não está bem e que temos que questionar. Onde é 
produzido? Quem está a produzir? Quais as condições de trabalho desse 
país? Quanto custa o transporte destes produtos até ao nosso país? Ser 
sustentável não se resume ao material, mas sim a uma série de boas-prá-
ticas implementadas na produção dos artigos que fazemos”, refere.
Para a gestora, o apelo ao consumismo desenfreado traz prejuízos 

Responsabilidade ambiental 
e transparência na produção 
sempre foram valores 
inerentes à marca desde a 
sua criação
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”
O ambiente deve ser 
responsabilidade, em especial, 
dos criadores e designers, pois 
são estes que podem influenciar 
os consumidores a mudar os seus 
hábitos

em todos os sentidos e torna-se num 
ciclo vicioso. O desaparecimento das 
reservas terrestres a um ritmo alucinan-
te, a exploração dos trabalhadores em 
países sem condições e sem legislação, 
a péssima qualidade dos produtos feitos 
nesses países, que leva a que se descar-
tem rapidamente e se comprem novos, 
a falta de consciência dos consumidores 
que, ao comprarem um produto que lhes 
custa tão pouco, não estão a pagar a 
cadeia de produção, mas só a empresa 
que o comercializa. “É preciso questionar 
e perceber onde e como os produtos são 
feitos e que, se comprarmos localmente e 
produtos nacionais, estamos a construir um 
melhor futuro para todos e a ajudar a eco-
nomia local e nacional e, desta forma, todos 
beneficiamos”, apela Marita Setas Ferro.

Coleção vegan
Em 2017, continuando a política de 
responsabilidade ambiental, foi criada a 
primeira linha totalmente vegan da Ma-
rita Moreno. “Comecei a usar a cortiça e 
decidi fazer uma linha desportiva numerada 
e limitada, chamada Miramar, com cortiça 
e têxtil português, 100% algodão usado nas 

barracas de praia, e sola de borracha natu-
ral. Nesses produtos, decidi também usar 
linha para coser sem cera de abelha, para 
não recorrer a um produto que provoca 
sofrimento animal. E a reação dos consu-
midores foi ótima. O design foi também 
um fator determinante para o sucesso da 
linha, pois não era habitual que o calçado 
vegan tivesse um design contemporâneo e 
atrativo”.
Os materiais utilizados respeitam vários 
critérios de sustentabilidade, qualidade, 
estética e origem, sendo que a maioria 
são de proveniência nacional. “Quan-
do não são, é porque não conseguimos 
encontrar em Portugal com a qualidade que 
consideramos necessária, ou não são sus-
tentáveis, ou o fornecimento é inconstante. 
Aqui, o desafio é precisamente o de cruzar 
vários fatores num material, sendo que o 
da sustentabilidade é o mais difícil de satis-
fazer, dado que não queremos usar sempre 
os mesmos, há uma constante pesquisa 
e experimentação de novos materiais nos 
sapatos e bolsas”, diz a 
responsável.
Todos os produtos são 
criados e produzidos 
em Portugal e têm o 
selo Portugal Sou Eu. 
São produzidos em São 
João da Madeira, Fel-
gueiras, Fafe e Valada-
res, de acordo com as 
especificidades dos sa-
patos (homem, senhora, 
desportivos, platafor-
mas) e das bolsas. As fábricas encarre-
gues da produção são pequenas e com 
flexibilidade, com produção de qualida-
de, que permite à marca uma resposta 
adequada e de acordo com as exigências 
do mercado. “As bolsas são produzidas 
num pequeno atelier com um senhor que 
já tem mais de 70 anos e adora o que faz. 
Tentamos recuperar muito conhecimento 

no que diz respeito ao design e produção de 
bolsas e conseguimos dar muita satisfação 
a quem as produz”, explica.
Além da coleção vegan, outra carac-
terística que distingue a marca Marita 
Moreno é a linha Limited, com produtos 
numerados e que pertencem a uma 
série limitada de 100 peças. Esta linha 
tem tido mais sucesso fora de Portugal, 
“porque a verdade é que a capacidade de 
compra do consumidor português não é a 
mesma do alemão, do francês ou do norte-
-americano”, refere. “Foi a pensar nisso que, 
em 2018, lançámos a linha não limitada, 
com um valor de compra mais acessível, 
uma boa qualidade e um design contem-
porâneo e diferente, e tivemos um grande 
crescimento nacional com esta opção”.
Após o sucesso de 2018, os objetivos 
para 2019 passam pela consolidação das 
vendas nos mercados da Alemanha, do 
Canadá, dos Estados Unidos da América 
(Los Angeles) e da Austrália. “Pretendemos 
também avançar para mercados como a 

Espanha e a França, que são mais próximos 
de Portugal e estão, neste momento, muito 
sensíveis à sustentabilidade e ao design 
português. A nível nacional, temos como 
grande objetivo estar presentes num maior 
número de lojas e pequenas boutiques em 
todo o país”, conclui Marita Setas Ferro.
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Não obstante a sua aparente simplicidade, tendo 
em conta a experiência acumulada no percurso de 
vida de cada um (podemos ter 20, 30, 40 ou mais 
anos de experiência de compra e de consumo de 
alimentos, facto que muito agiliza estas decisões), 
a escolha e o consumo alimentares são comporta-
mentos complexos, influenciados por diversos fa-
tores, podendo a valorização dos mesmos evoluir 
na trajetória individual.
Na realidade, na nossa vida quotidiana, somos 
constantemente influenciados pelos “outros”, 
sendo que a escolha e o consumo de alimentos 
refletem também as influências de diferentes gru-
pos, em particular dos primários: família, amigos, 
vizinhos, colegas de trabalho. 
Por sua vez, o impacte desses grupos inscreve-se 
num quadro mais alargado do contexto religioso 
e cultural, económico, político e ambiental, além 
das próprias condições de produção, conserva-
ção, transporte e marketing dos bens alimentares, 
sendo que estes fatores influenciam a disponibili-
dade dos alimentos e sua aceitação por parte do 
consumidor. 
Por outro lado, certas propriedades físico-químicas 
e nutricionais dos alimentos conferem-lhes carac-
terísticas que são percecionadas pelos indivíduos 
em termos dos seus atributos sensoriais (apa-
rência, odor, textura e sabor), sendo que certos 
componentes químicos dos alimentos influenciam 
os mecanismos fisiológicos das pessoas (fome, 
sede, saciedade, apetite). Por exemplo, os alimen-
tos de elevada densidade energética (quantidade 
de energia – kcal - fornecida por 100 gramas de 
alimento), como é o caso dos alimentos ricos em 
lípidos, são palatáveis mas pouco saciantes.
No entanto, a escolha e o consumo de alimentos 
estão frequentemente associados a questões ime-
diatas, destacando-se os seus atributos sensoriais, 
a aceitação dos preços, a procura de soluções 
alimentares de conveniência, bem como de 
saúde/bem-estar, a vontade de variar, as atitudes, 
crenças e conhecimentos das pessoas face aos 
alimentos e a sua auto-afirmação pela compra e 

consumo dos mesmos. A ponderação de cada um 
destes fatores é função do indivíduo e da própria 
situação de compra e/ou de consumo, podendo 
surgir situações em que os diferentes critérios 
confluem harmonicamente para uma determi-
nada solução (caso das escolhas de produtos 
alimentares produzidos em modo de produção 
biológico, em que os consumidores procuram 
ir ao encontro das suas crenças e atitudes em 
relação à sustentabilidade alimentar, consideran-
do ainda que estes alimentos são mais saudáveis 
e saborosos), ou alternativamente um dos fatores 
poderá ser mais saliente. 
Por outro lado, todos estes determinantes se 
interligam e se influenciam num processo dinâmi-
co. Por exemplo, não obstante os profissionais de 
saúde e os media promoverem a prática de uma 
alimentação saudável, familiarizando as pes-
soas para com estas mensagens, vários estudos 
revelam que os consumidores têm dificuldade em 
desistir dos seus alimentos preferidos, reforçando 
que os atributos sensoriais são, no seu conjunto, 
um dos principais critérios de escolha alimentar, 
em particular nas sociedades ocidentais. Paralela-
mente, as famílias que auferem baixos rendimen-
tos tendem a comprar alimentos de elevada den-
sidade energética, não só porque são palatáveis, 
como porque estes alimentos fornecem energia a 
um baixo custo. 
Depreende-se do exposto a necessidade de 
melhor compreender os motivos associados às 
escolhas e ao consumo alimentares, dadas as 
implicações económicas, sociais, culturais, bem 
como políticas que tais escolhas acarretam, no 
sentido de suportar a mudança para a prática de 
uma alimentação saudável.
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