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“Estamos a aumentar 
a nossa portugalidade” 
Rui Serpa, VP & Country Director da Coca-Cola European Partners Portugal, detalha o presente e futuro da companhia que quer 
ser a empresa líder nacional em bebidas não alcoólicas, num processo onde as pessoas e a portugalidade são peças fundamentais.
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A dreamMedia possui uma rede nacional exclusiva com mais de 3000 

faces. Dispomos de soluções 360º para a sua campanha, dando 

resposta ao seu objetivo. Garantimos um contacto direto, impactante 

e eficiente junto dos seus cliente e consumidores.

Apostamos na inovação e renovamos os nossos suportes, com 

modelos de design moderno e inovador, que se enquadram na 

paisagem urbana das cidades.

Anunciar em outdoors nunca foi tão fácil! 

DREAMMEDIA,
O MAIOR OPERADOR DE OUTDOORS,
EMPENAS E MEIOS MÓVEIS EM PORTUGAL

www.dreammedia.pt
Criação de Valor

http://www.dreammedia.pt/
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Sou um defensor do trabalho coletivo. Sempre o fui. Pode haver, como os há, protagonistas que desequilibram a 

balança, mas sem o suporte coletivo, a sua preponderância é sempre de curto impacto face ao potencial que lhes é 

reconhecido. A esse mesmo propósito diz a sabedoria popular africana que “sozinhos vamos mais rápido. Juntos vamos 

mais longe”. 

Chavões à parte, quando as transformações individuais e coletivas se sucedem a um ritmo vertiginoso, não deixa de ser 

curioso que, quanto mais as tecnologias de informação potenciam o individualismo e, consigo, a alienação que tais pos-

sibilidades acarretam, é a palavra “equipas” que volta a soar com maior intensidade na narrativa dos líderes empresariais. 

Desde a administradores a diretores, quanto mais se afirma o “eu”, mais o “nós” ganha força e é, não raras vezes, aciona-

do como recurso estilístico e não só. Seja para comunicar para fora ou para dentro das instituições que servem, na era 

do “eu sou fonte”, “eu sou ‘selfie’ no Instagram”, ou a mundialmente conhecida “eu estou aqui”, o trabalho coletivo volta 

a ser apontado como uma alavanca decisiva no competitivo mundo dos negócios. 

Foi assim numa rara entrevista concedida por Rui Serpa, VP & Country Manager da Coca-Cola European Partners 

Portugal, e assim foi com a chegada da Mercadona ao mercado nacional, onde, também ali, os 900 colaboradores que 

a empresa já emprega em Portugal tiveram direito à devida menção pelo seu contributo para a internacionalização da 

líder retalhista no país vizinho. Pelo mesmo diapasão alinharam, sem saberem, André Semedo, o novo Head of Market 

da RB Healthcare, e Rui de Carvalho, quadro Auchan com percurso feito, e reconhecido, dentro da companhia, que na 

altura de fazer o balanço sobre os dois anos do MyAuchan destacou, claro está, o “trabalho extraordinário, de uma equipa 

multifacetada, que envolveu operacionais, comerciais, equipas técnicas, jurídicas e de desenvolvimento, num elevado espírito 

de cooperação e colaboração que muito nos tem orgulhado”. 

Equipa, coletivo, a soma das partes, respetiva valências e capacidades, que voltam a ganhar maior protagonismo quanto 

maiores são os utensílios de produtividade e com eles os desafios que se nos colocam individual e coletivamente. Mas 

a grande questão que se põe é o que levou a esta mudança de paradigma? Estaremos perante uma nova forma de 

encarar a realidade? Ou é a própria realidade que conduziu a essa mesma leitura? 

Provavelmente, será um ciclo como em tantas outras coisas, mas certo é que os desafios futuros que se colocam ao 

retalho em Portugal e, com eles, consequentemente, a toda a indústria de bens de grande consumo são, acredito, 

maiores do que no passado. Crescer, assegurar a sustentabilidade do negócio, entregar mais-valias aos acionistas são 

desafios constantes e cada vez mais difíceis de superar, ao que se junta, agora, os trazidos – ou as oportunidades – pelo 

entusiasmante mundo do código binário que nos permite, a todos, fazer mais, melhor e mais rápido, ao mesmo tempo 

que abre novas formas de negócio e consumo.

Não deixa, contudo, de ser curioso que, quanto mais possibilidades nos oferece a tecnologia, mais as ligações ao con-

texto em que nos inserimos se tornam evidentes e reforçam, uma vez mais, o trabalho das equipas que o desenvolvem 

localmente. Se em qualquer lado do mundo podemos beber e comer produtos que são praticamente iguais, não deixa 

de me captar a atenção a necessidade de haver âncoras locais em tornos dos projetos. Desde a produção ao retalho, 

muitos são os factos que nos levam a essa interpretação e, não obstante a utilidade das máquinas e o seu incontor-

nável recurso para a produtiva humana, ainda são as pessoas, as marcas e os projetos que nos cativam. E os mesmos 

não (nunca?) serão passíveis de existir sem a responsabilidade que somente as pessoas podem assumir. Afinal, não há 

operador que as programe para serem como são. Será esta a magia do atuar localmente?

Editorial

Bruno Farias
brunofarias@grandeconsumo.com
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EUA
Amazon quer fazer 
entregas em 30 minutos

A Amazon ambiciona conseguir entregar as pequenas encomendas em 
menos de 30 minutos, com o novo design híbrido do seu drone.
A nova configuração significa que o drone pode descolar e aterrar de 
modo vertical, como um helicóptero, mas também pode mudar para o 
modo avião, quando no ar, para ser mais eficiente no voo.
A Amazon espera começar a fazer entregas com estes novos drones 
nos próximos meses. “Sabemos que os clientes estão sempre à procura 
de algo melhor, mais conveniente e que, em certas alturas, a entrega num 
dia pode não ser a opção adequada”, afirma Jeff Wilke, CEO da Amazon 
Worldwide Consumer.

ESPANHA
Sonae ganha ação ao Carrefour para 
continuar a usar a marca Continente em Espanha 

O Supremo Tribunal espanhol deitou por terra as aspirações do Carrefour para manter os 
direitos de exploração da marca Continente em Espanha, em benefício da Sonae que poderá 
operar lojas com esta denominação.
Desde 2008 que os dois grupos de retalho se batem em tribunal. A Sonae quis aproveitar o 
facto de, desde 2000, o Carrefour não utilizar a marca Continente nos seus supermercados e 
passar a operar sob essa insígnia em território espanhol.
Nesse ano, quando os grupos franceses Carrefour e Promodés, proprietários das insígnias 
Pryca e Continente, se fundiram, todos os supermercados da nova sociedade em Espanha 
passaram a denominar-se Carrefour. Aquando da expansão das lojas Continente para Portugal, 
o grupo aliou-se à Sonae que, após a fusão, ficou com os direitos de exploração da marca 
Continente em Portugal e, posteriormente, registou-a em Espanha.
O tribunal recusou o recurso apresentado pelo Carrefour no qual reclamava a impugnação de 
uma decisão judicial anterior que ratificava a marca Continente como propriedade da Sonae. O 
Supremo Tribunal reconheceu a legitimidade do grupo português para instar a caducidade da 
marca por falta de utilização, descartando, assim, “a existência de má fé no registo” e a “existência 
de conduta desleal” por parte da Sonae. 

DIA chega a acordo com os credores e 
obtém 771 milhões de euros de liquidez

O Grupo DIA alcançou um acordo, a longo prazo, com os seus credores que garante o acesso 
a 771 milhões de euros de liquidez.
Este dinheiro poderá ser utilizado no decurso dos próximos quatro anos para assegurar 
a continuação do negócio e o seu reposicionamento. “A DIA obtém a força financeira e a 
estabilidade para uma estrutura de capital totalmente alinhada com o objetivo de construir, através 
do crescimento das vendas, resultados financeiros que assegurem o futuro do negócio. A empresa 
está agora numa posição forte para iniciar o seu reposicionamento”, pode ler-se no comunicado 
enviado às redações.
O principal acionista, a LetterOne, já injetou, com disponibilidade imediata, 500 milhões de 
euros. A DIA confirma ainda que acordou com os bancos credores uma injeção adicional de 
271 milhões de euros, que serão utilizados de acordo com as necessidades de negócio, com a 
possibilidade de aceder a mais 100 milhões de euros através de aumento de capital.

MÉXICO
Walmart lança serviço de 
entregas ao domicílio por WhatsApp

A Walmart continua a avançar no campo das entregas, com 
a aposta num novo serviço através da aplicação WhatsApp. 
A iniciativa foi lançada através da sua insígnia Superama, no 
México, num “reforço da aposta omnicanal” de modo a que 
os clientes possam “comprar quando, como e onde preferem”.
Através de uma mensagem de texto ou envio das fotos dos 
produtos para o número designado, as famílias mexicanas 
podem fazer as suas compras de forma imediata, assim 
como dar seguimento às encomendas, 24 horas por dia, 
os sete dias da semana. “Esta nova modalidade de compra 
na Superama é o resultado da inovação da empresa para 
atender cada vez melhor os clientes, de modo a que possam 
comprar no supermercado via WhatsApp de modo rápido”, 
assegura Gabriela Buenrostro, subdiretora de comunicação 
corporativa da Walmart no México. 
Com esta nova iniciativa, a Walmart continua a “reinventar 
as regras do retalho para ganhar na estratégia on demand e 
converter-se na cadeia retalhista líder no omnicanal”. 

POLÓNIA
Delta Q entra na Polónia 
através da Jerónimo Martins

A Delta Q chega à Polónia através de um acordo de distribuição com a 
Biedronka, a cadeia de retalho da Jerónimo Martins naquele mercado, 
estando disponível em mais de 2.900 lojas, em 1.100 localidades.
“É com muita satisfação que entramos no mercado polaco, em parceria 
com a Biedronka, líder no retalho na Polónia. O acordo estabelecido prevê 
a entrada das marcas Delta Cafés e Delta Q, mas outras oportunidades 
estão a ser avaliadas de acordo com as nossas prioridades estratégicas e 
potencial de mercado. Esta entrada vem confirmar a importância e o peso 
das exportações no grupo, que já representam mais de 30% da faturação”, 
afirma Rui Miguel Nabeiro, administrador do Grupo Nabeiro-Delta Cafés.
O sistema Delta Q, lançado pela Delta Cafés em 2007, entra neste novo 
mercado com duas máquinas, a Qool Evolution e a Milk Qool Evolution, 
e cinco variedades de cápsulas - Qalidus, Qharacter, aQtivus, Qonvictus 
e, ainda, a Origem Malay, um blend especial com origem em Timor Leste. 
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BÉLGICA
Coca-Cola pede para não 
se comprar… Coca-Cola

Sob o mote “Não compre Coca-Cola se não nos ajudar a reciclar”, a Coca-Cola 
lançou na Bélgica uma campanha que pretende incentivar os consumidores a 
adotar um consumo mais responsável e fomentar a reciclagem das embalagens.
A campanha faz parte do compromisso ambiental estabelecido pela companhia 
de bebidas, em 2017, e que, até 2025, ambiciona que todas as embalagens 
sejam recicladas e que todas as garrafas de plástico sejam feitas de, pelo 
menos, 50% de material reciclado.
O slogan da campanha quer chamar a atenção dos consumidores para a 
importância destes objetivos. A ação está presente em televisão, online e 
festivais de verão e estreia no mercado belga. A Holanda será o segundo país 
onde será lançada.

REINO UNIDO
Ocado investe nas quintas verticais
A Ocado comprou uma participação maioritária na Jones Food Company, a maior quinta vertical 

da Europa.
Paralelamente, a empresa de comércio eletrónico estabeleceu também uma joint-venture com a 80 
Acres Farms, que reclama ter a maior quinta interior totalmente automatizada, e a Priva Holdings, que 
vende equipamento e software para horticultura, para criar soluções tecnológicas no âmbito das quintas 
verticais.
A Ocado pretende desenvolver este tipo de cultivos próximo do seu centro de distribuição. “Acreditamos 
que os nossos investimentos nas quintas verticais permitir-nos-ão responder às principais preocupações dos 
consumidores quanto à frescura e sustentabilidade dos alimentos e criar novas tecnologias que irão revolucionar 
o modo como os clientes acedem aos produtos frescos”, afirma Tim Steiner, CEO da Ocado

Sogrape faz aquisição histórica no Reino Unido
Na sequência da parceria estratégica iniciada em 2017, a Sogrape 

adquiriu uma posição maioritária na Liberty Wines, uma das mais importantes e 
reconhecidas empresas de distribuição de vinho no Reino Unido.
Este passo simboliza “um ato de coragem por parte do líder português, que em época de incerteza provocada 
pelo Brexit investe no mercado com uma visão de longo prazo para reforçar a sua posição competitiva”.
No contexto de uma estratégia de criação de valor para as suas marcas, a Sogrape passa a deter uma 
posição maioritária na estrutura acionista da Liberty Wines, assumindo, assim, o controlo da empresa 
eleita este ano, pela segunda vez consecutiva, Wine Merchant of the Year (Distribuidora do Ano) pelo 
International Wine Challenge. David Gleave, fundador da empresa, em 1997, Master of Wine e referência 
internacional no sector vitivinícola, mantém-se como acionista e diretor geral. 
No âmbito desta movimentação na estrutura social, nasce ainda uma nova parceria com a prestigiada casa 
de champanhes Piper-Heidsieck e Charles Heidsieck, que se associa à Sogrape e passa também a integrar 
a distribuidora inglesa com uma posição minoritária. 

CHINA
Aldi chega à China
O Aldi abriu, no início de junho, as suas duas 

primeiras lojas na China. Os dois pontos de venda, 
localizados em Xangai, marcam o arranque de um 
ambicioso processo de expansão para o mercado chinês, onde o grupo 
alemão espera atrair a crescente classe média.
Apesar do Aldi ter alguma presença naquele mercado, há já alguns anos, 
através da plataforma Tmall do Alibaba, ainda não tinha lojas físicas. Para 
além dos dois espaços iniciais, estão previstos mais oito ainda este ano, 
mas o objetivo é chegar à centena em breve.
De acordo com Nick Miles, analista da IGD, existe um elevado potencial 
na expansão do Aldi para a China. Dentro de quatro anos, será o maior 
mercado mundial de FMCG, à frente dos Estados Unidos da América, 
e onde a classe média é ávida de produtos de qualidade importados da 
Europa. Contudo, nota, os consumidores chineses preferem as marcas 
de fabricante, enquanto o Aldi está muito apoiado na sua marca própria.

Carrefour vende 80% da 
sua filial na China
O Carrefour vendeu 80% da sua filial na China à 
empresa local Suning, por 1.400 milhões de euros.
Presente neste mercado desde 1995, através desta filial, o grupo 
francês gere 210 hipermercados e 24 supermercados, que, no ano 
passado, representaram vendas no valor de 3.600 milhões de euros e 
um EBITDA de 66 milhões de euros.
A Suning é líder da distribuição na China, com quase nove mil ativos 
repartidos por mais de 700 cidades, e a terceira maior plataforma de 
e-commerce do país. De acordo com o grupo liderado por Alexandre 
Bompard, “a importante complementaridade entre as atividades do 
Carrefour e da Suning permitirá acelerar o desenvolvimento da filial”.
O negócio está ainda sujeito à aprovação do regulador chinês em 
matéria de concorrência. O Carrefour manterá 20% do capital e dois 
lugares no conselho de supervisão.
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G

“A promoção já 
não é uma 
novidade para 
o consumidor”

Grande Consumo – Os dados da Nielsen indi-
cam que, em 2018, 46% das vendas de bens de 
grande consumo em Portugal foram feitas em 
promoção. Os portugueses são os verdadeiros 
“caça promoções”?
João Otávio – Os portugueses não são “caça pro-
moções”. É o contexto em Portugal que fez com que 
procurassem mais as promoções. Foi em 2012 que 
começou a haver um forte investimento por parte 
do retalho para que houvesse mais promoções. O 
consumidor português acabou por se acostumar a 
isto e esta é uma aprendizagem que não volta atrás.

GC – Portugal é o quarto país da Europa 
em termos de vendas em promoção, mas é 
superado apenas por países do leste europeu: 
Eslováquia, República Checa e Rússia. Como é 
que devemos ler esta situação?
JO – Estes quatro países, culturalmente, não têm 
nada de similar. Mas, quando falamos em mercado, 
na estrutura destes quatro países existe uma menor 
importância dos discounters, que são aqueles 
supermercados onde se vende, na maioria, a marca 
própria. Naturalmente, isso faz com que as promo-
ções sejam atrativas. Portugal está dentro dessa 
situação e, por causa disso, acaba por parecer 
similar a esses países.
Quando ocorreu, em 2012, esse grande investimen-
to em promoções, foi um momento em que Portugal 
também estava em crise. Então, a união da crise 
com uma oferta grande de promoções fez o “match” 
perfeito. Um momento de crise com um preço 

mais barato, o consumidor aproveitou-o e acabou por ficar viciado em 
promoções.

GC – As promoções levam os portugueses a mudar de loja? E de 
marca?
JO – O consumidor português não muda de loja por causa da promo-
ção, porque naturalmente já vai a lojas de, pelo menos, três insígnias 
diferentes. O que acontece é que pode deixar o maior montante da sua 
compra numa loja por causa da promoção.
Já em relação a marcas, existe troca. O próprio consumidor afirma que 
está disposto a trocar de marca por causa da promoção, mas obvia-
mente varia muito entre as diferentes categorias. Naquelas categorias 
onde há mais apego emocional – uma categoria como os cuidados 
pessoais, por exemplo –, o consumidor troca menos. Quanto mais “co-
moditizada” é a categoria, mais propensa é à troca por causa do preço.

As promoções estão a perder a sua 
eficácia, assenta João Otávio, Client 
Development Senior da Nielsen. Com o 
consumidor português cada vez mais 
habituado a ver o preço em promoção 
quando encara os lineares, a função 
de incentivo à venda deste mecanismo 
perdeu-se no mundo dos bens de gran-
de consumo. Segundo o responsável, 
este é um cenário difícil de se alterar, 
com o primeiro trimestre de 2019 a 
apresentar um aumento das vendas em 
promoção face à média de 2018. Cabe-
rá às marcas líderes das suas catego-
rias ditar um novo rumo.”

“Nos últimos estudos que fizemos 
em Portugal, de todo o volume 
incremental que a promoção gerou, 
apenas 17% foi benefício para o 
fabricante e também para o retalho. 
Isso é pouco. Num país onde 46% 
de tudo o que é vendido é vendido 
em promoção, só 17% para um 
crescimento mútuo é bastante baixo”
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GC – Reside aqui uma das explicações para o facto das marcas de 
fabricante terem vindo, paulatinamente, a recuperar vendas face 
às da distribuição?
JO – Com certeza. Quando comparamos as marcas de fabricante com 
as marcas próprias, Portugal faz o caminho contrário. Enquanto em 
muitos países a marca própria ainda ganha força e importância, até em 
novas categorias, em Portugal está-se a seguir o caminho inverso. Isto 
acontece, justamente, porque os fabricantes fazem um grande esforço 
com as promoções. Então, o “gap” de preço em relação à marca própria 
reduz-se e o consumidor mantém o consumo das marcas de fabricante.

GC – Quais as categorias mais atingidas pelas promoções?
JO – Quando olhamos para o acumulado de 2019, até meados de 
abril, verificamos que os detergentes para a roupa são, ainda, a cate-
goria com maior percentual de venda em promoção. Mas também se 
destacam a cerveja, a sidra e o bacalhau. Estas categorias vendem-se, 
pelo menos, 70% em promoção.
 
GC – Existe uma concentração das promoções em determinados 
períodos do ano ou já se está constantemente em promoção?
JO – Ainda temos uma influência do 1º de maio, que é quando a 
promoção ainda cresce. No ano passado, este crescimento foi inferior 
quando comparado com 2016 e 2017. 
Mas também temos outros momentos que estão a ganhar importância 
em Portugal, como, por exemplo, a Black Friday. Antes, era um momen-
to de compra que atingia categorias como eletrodomésticos, mas hoje 
afeta também os FMCG. Muitas insígnias apostam no momento da 
Black Friday, dando-lhe cada vez mais importância.
Para além disso, o Natal é importante, por ser um momento em que 
existe um maior consumo de FMCG. Tanto para consumo propriamente 
dito, como também porque as pessoas recebem o subsídio de Natal e 
isso impulsiona bastante o mercado. Os fabricantes aproveitam para 
fazer promoção também nessa época.

GC – A quem beneficiam as promoções? Aos fabricantes, aos 
retalhistas, a ambos, a nenhum?
JO – Nos últimos estudos que fizemos em Portugal, de todo o volu-

me incremental que a promoção gerou, apenas 17% foi 
benefício para o fabricante e também para o retalho. Isso 
é pouco. Num país onde 46% de tudo o que é vendido é 
vendido em promoção, só 17% para um crescimento mútuo 
é bastante baixo. 
Quando se fala em fabricante e retalho, este ainda é o 
maior beneficiado em incrementos de vendas através de 
promoção. 

GC – Que efeito têm as promoções? O seu efeito nas 
vendas está a aumentar ou diminuir?
JO – Quando se faz a comparação dos últimos anos, as 
vendas incrementais geradas pela promoção não têm vindo 
a crescer. No último ano, 50% das categorias de consumo 
reduziram a sua eficiência, o que significa que o incremento 
que se gera através da promoção diminuiu.
Isto acontece porque a mecânica de promoção feita em 
Portugal é exatamente a mesma dos últimos anos. A 
promoção já não é uma novidade para o consumidor. O 
consumidor vai à loja e sabe que o produto que quer está 
sempre em promoção. Se naquela ocasião o produto não 
estiver em promoção, o consumidor vai esperar até à próxi-
ma visita, porque sabe, com certeza, que o produto estará 
em promoção, ou então procura-o noutro ponto de venda. 
A promoção está a perder a sua eficácia.

GC – E que efeito têm na perceção de preço por parte 
do shopper?
JO – O consumidor português está totalmente acostumado 
às promoções. Qualquer função da promoção - ou seja, 
vermos um benefício naquele preço e naquele momento 
e, devido a isso, levarmos uma maior quantidade daquele 
produto -, fica reduzida. Hoje, o consumidor português não 
precisa de comprar para armazenar. Existem bastantes lojas 
próximas e não precisa de ter a casa abastecida porque é 
fácil o acesso a produtos e também porque a promoção 
vai estar lá sempre.  O preço e a promoção que encontra 
hoje também vai encontrar na semana seguinte. Então, não 
existe um incremento em volume do que compra num dado 
momento. 

GC – É necessário adaptar a estratégia promocional 
em Portugal? Isso passa, necessariamente, pela sua 
redução?
JO – A mensagem não é a de reduzir o percentual de pro-
moção, mas de gerar maior eficiência.  Por exemplo, focar 
promoções em produtos que sejam mais premium. Com 
isso, faz-se com que o consumidor acabe por fazer um “tra-
de up”, ou seja, deixar de comprar um produto mais barato 
para comprar um mais caro da mesma categoria, porque 
o mais caro estava em promoção. Assim, as categorias 

“Os líderes têm um papel importante 
de entender qual é a relevância da 
promoção para gerar incrementos 
de vendas. Pois, se o líder não tiver 
informações que aquela venda 
em promoção está a conseguir 
incrementar o suficiente, a única 
coisa que está a fazer é com que toda a 
concorrência também faça promoção. 
É uma reação para conseguir 
defender-se do líder da categoria”
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ganham valor vendendo produtos mais caros.
Por outro lado, reduzir o percentual de promo-
ção de produtos que os consumidores já estão 
dispostos a pagar mais caros. Por exemplo, os 
produtos biológicos e sustentáveis, produtos 
que façam o consumidor poupar tempo, que são 
os de conveniência. Estes produtos não preci-
sam, necessariamente, de ter promoção, pois o 
consumidor já sabe que vai ao ponto de venda e, 
para poder optar por esse atributo, que para si é 
importante, vai ter que pagar mais por isso.

GC – De que modo as promoções podem ser 
colocadas ao serviço da experimentação e da 
inovação?
JO – A inovação é um mecanismo de merca-
do que, naturalmente, faz com que o produto 
também seja vendido. O consumidor não procura 
só preço, também é adepto de comprar produtos 
que sejam novos ou que tragam algo inovador.
Para as inovações, o consumidor também está 
disposto a pagar um preço mais alto, porque é 
um produto novo. Entendermos que aquela ino-
vação já seria vendida sem precisar de promoção 
é bom para que não se perca rendimento aplican-
do uma promoção onde não é necessária.

GC – Qual a oportunidade que cada marca 
possui para contribuir para a recuperação de 
valor das suas categorias?
JO – Quanto maior a marca, mais influência 
tem na dinâmica do mercado de bens de grande 
consumo. Os líderes têm um papel importante de 
entender qual é a relevância da promoção para 
gerar incrementos de vendas. 
Pois, se o líder não tiver informações que aquela 
venda em promoção está a conseguir incrementar 
o suficiente, a única coisa que está a fazer é com 
que toda a concorrência também faça promoção. É 
uma reação para conseguir defender-se do líder da 
categoria. Acaba, assim, todo o mercado por ficar 
promocionado. 
As grandes marcas têm o objetivo de entender a 
eficácia da promoção, para conseguir fazer com que 
o mercado volte a crescer em valor.

GC – 46% de vendas em promoção. Atingiu-se já o teto máximo 
ou há possibilidade desta percentagem vir a aumentar ainda mais?
JO – Há possibilidade de aumentar ainda mais. O valor de 46% refe-
re-se ao fecho de 2018 e no primeiro trimestre de 2019 já subiu para 
48%. No curto prazo, já vemos um aumento das vendas em promoção.
Isto acontece porque existem ainda categorias onde o percentual de 
promoção não é tão grande, mas que estão atentas a essa tendência de 
mercado e passam a apropriar-se também dessa mecânica. Categorias 
que, muitas vezes, nem sabem se isso seria necessário para o seu tipo 
de produto. 
Com estas categorias novas a alavancar o investimento em promoção, 
ainda há abertura para um crescimento da percentagem da venda 
em promoção. Ainda não conseguimos ver o limite para que haja uma 
estagnação ou até um decréscimo

GC – Apesar da importância atribuída pelo consumidor à existên-
cia de promoções, existem outros fatores a tornarem-se prepon-
derantes na influência da decisão de compra?
JO – É um mito acharmos que o shopper só está à procura do preço 
e da promoção. Para os portugueses, existem outros atributos que são 
tão importantes quanto a promoção. Como um ambiente de compra 
agradável, produtos frescos, um bom sortido na loja e também a pre-
sença de produtos que façam poupar tempo. A questão da conveniên-
cia é bastante importante para o shopper português, que está cada vez 
mais sem tempo. 
Estas tendências e atributos são importantes para que se consiga gerar 
valor no mercado, em vez de se usar somente o preço como mecanismo 
para aumentar o tráfego na loja.

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

https://youtu.be/B9YyVVOYz3w
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“Só queremos sair de Lisboa 
quando o projeto e toda a 
cadeia de abastecimento 
estiverem consolidados”
ENTREVISTA
TEXTO Bruno Farias
FOTOS Sara Matos
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Um projeto feito sem pressas, porque 
a capilaridade tem os seus preceitos. 
Dois anos após o seu lançamento, o 
MyAuchan atingiu perto de três dezenas 
de lojas. Mas, mais importante ainda, 
conseguiu ganhar o ambicionado 
reconhecimento por parte dos 
clientes, fruto de uma marcada 
aposta na proximidade, onde o projeto 
comercial se torna parte integrante 
da comunidade em que está inserido, 
criando laços e relações de vizinhança 
com aqueles que visitam as suas 
lojas. Se o comércio se baseia em 
“localização, localização, localização”, 
o projeto MyAuchan assenta em 
“consolidação, consolidação, 
consolidação”. Consolidação do 
negócio, da zona geográfica e do 
modelo de gestão. Só assim, conta-nos 
Rui de Carvalho, diretor do MyAuchan, 
se poderá pensar em expandir para 
lá das fronteiras físicas da área 
metropolitana de Lisboa e abrir a outro 
tipo de modelos de gestão, como o 
franchising.

Grande Consumo - 2017 assinala a entrada da 
Auchan no canal de proximidade, com um con-
ceito eminentemente urbano. Sensivelmente dois 
anos depois, que balanço pode fazer do arranque 
da operação? O MyAuchan está hoje onde era 
suposto estar, quer em termos de faturação, quer 
também das lojas em funcionamento?
Rui Carvalho – Foram dois anos de trabalho extraor-
dinário, de uma equipa multifacetada, que envolveu 
operacionais, comerciais, equipas técnicas, jurídicas e de 
desenvolvimento, num elevado espírito de cooperação e 
colaboração que muito nos tem orgulhado.
Quando, há pouco mais de dois anos, partimos para a 
construção do projeto MyAuchan, fizemo-lo conscientes 
que tínhamos que entregar aos consumidores portugue-

ses um projeto atrativo, moderno, diferente e que se integrasse na comuni-
dade. Atrativo pelo layout das nossas lojas, pelos materiais utilizados, pela 
alargada cobertura de necessidades e pela qualidade das equipas, alavanca 
essencial na criação de uma relação de confiança com os nossos clien-
tes. Moderno na relação de proximidade que queremos criar, na força da 
presença do digital, juntando ao espaço tradicional um conjunto alargado de 
serviços, tais como o “pick-up”, as entregas ao domicílio, o online, as diferen-
tes formas de pagamento e o acesso a toda a oferta disponível no catálogo 
Jumbo. Diferente porque tratando-se de lojas eminentemente urbanas, e 
porque visitadas por uma comunidade de pessoas com diferentes hábitos e 
costumes, adaptamos a nossa oferta de uma forma contínua, estabelecendo 
pontos de contacto com os nossos clientes, ajudando-nos a melhorar, todos 
os dias, a nossa operação. 
Queremos, fundamentalmente, que as nossas lojas se afirmem como um 
espaço de regeneração urbana, de aproximação humana e de contacto com 
novas tendências de consumo. Mas queremos ir ainda mais longe. No âm-
bito da nossa responsabilidade social, disponibilizámos, pela primeira vez no 
país, um espaço de cowork, totalmente gratuito e dirigido a uma comunida-
de de jovens independentes e empreendedores, para que possam encontrar 
nesse local o conforto para desenvolverem o seu talento. Um espaço de 
partilha, de conhecimento, de estudo ou, ainda, de criação de startups. Este 
espaço tem-se revelado um enorme sucesso e é hoje um ponto de referência 
na Avenida da República, em Lisboa, onde está situado. 
Perante tudo isto, o balanço destes dois anos resulta como muito positivo, 
pelo reconhecimento obtido junto dos consumidores, em geral, e dos nossos 
clientes, em particular, pelos mais variados testemunhos, sejam avaliações 
externas ou internas a que temos sido sujeitos, seja pelo aumento signi-
ficativo do tráfego de clientes que temos experimentado, seja ainda pela 
nomeação para prémios que temos recebido, que nos traz uma responsabili-
dade acrescida.

GC – Em todo o seu discurso está presente a palavra “equipas”. Até 
que ponto estas são fundamentais para o sucesso do projeto?
RC – Não há projeto de sucesso que não possa integrar as pessoas e as 
equipas. E esta tem sido a nossa preocupação fundamental. É, aliás, um 
dos nossos pontos de diferenciação. Quando instalamos a nossa loja numa 
determinada zona, queremos ter os consumidores como um vizinho, um 

A loja MyAuchan da Avenida da República disponibiliza um espaço de cowork. 
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amigo. Isso só é possível se as equipas estiverem 
próximas dos clientes, se forem capazes de manter 
essa relação de proximidade. A título de exemplo, 
posso dizer que há clientes de uma faixa etária mais 
idosa que, no seu aniversário, são convidados a ir 
às nossas lojas, onde oferecemos o bolo e cantamos 
os parabéns. Isto demonstra a proximidade que 
queremos ter. É esta a preocupação que temos com 
as equipas. Criar equipas que estejam próximas dos 
clientes, que percebam as suas necessidades, mas, 
mais que isso, que se tornem verdadeiros amigos e 
vizinhos de quem visita as nossas lojas.

GC – O projeto do cowork pode ser replicado 
na expansão futura da insígnia?
RC – Quando pensámos na loja da Avenida da Re-
pública, tínhamos um espaço suplementar que qui-
semos aproveitar. Aquela é uma das zonas nobres 
da cidade, uma das avenidas mais importantes, 
com um tráfego pedonal imenso, pelo que entende-
mos que poderia ser o local indicado para fazermos 
um teste de um determinado tipo de serviços que 
queríamos proporcionar. 

Este espaço de cowork tem-nos dado uma enorme 
visibilidade, tem sido muito falado por toda a comu-
nidade, portanto, é uma aposta de sucesso e, quiçá, 
um dia, talvez a possamos replicar. 

GC – Atendendo ao que existe no mercado, 
onde diferentes modelos de gestão coabitam, 
o grupo apostou, como tem sido habitual, num 
modelo de gestão direta. Conhecendo-se a ín-
dole do grupo, seria viável entrar neste negócio 

com outro modelo que não este, pelo menos nos primeiros 
tempos?
RC – Nestes espaços, os imóveis não nos pertencem, temos um 
contrato de arrendamento, mas na gestão do negócio entende-
mos que deveria ser um modelo direto, para podermos aprender. 
Se, amanhã, quisermos apresentar o projeto a outros operadores, 
temos já um modelo consolidado.
Independentemente de tudo isto, temos já um franchisado, na 
Póvoa de Santo Adrião, com a marca MyAuchan, onde temos 
vindo a fazer alguns testes. Eventualmente, iremos ter outros, 
mas, neste momento, queremos consolidar um projeto próprio na 
zona da Grande Lisboa. Mas não descuramos abrir ao modelo de 
franchising e os testes que temos vindo a fazer provam, efetiva-
mente, que temos essa abertura.

GC – Qual seria o timing para essa mudança no modelo 
de gestão do negócio, tal como o conhecemos hoje? Ou a 
intenção do grupo é combinar ambos os modelos?
RC – Neste momento, a nossa preocupação é consolidar o 
modelo de negócio que temos. Possuímos 29 lojas, abrimos a 
29.ª há muito pouco tempo, em Algés. Quando tivermos que 
apresentar este modelo aos nossos parceiros, tem de ser um 
modelo ganhador, um projeto “win win” para ambas as partes. A 
coabitação é perfeitamente possível e é isso que, estou em crer, 
no futuro iremos fazer.

GC – Quais são as mais-valias que o concei-
to oferece? 
RC – A ultra proximidade é um projeto que, 
acima de tudo, tem de fazer parte integrante do 
bairro, daí a nossa preocupação na relação das 
nossas equipas com os vizinhos. É estar muito 
atento ao que são as necessidades das zonas 
onde estamos inseridos, daí que, em algumas, 
apostemos mais numa categoria de produto do 
que noutras. 
Fundamentalmente, o que queremos oferecer 
aos clientes é a qualidade dos nossos produtos, 
nomeadamente dos frescos, o conforto e aco-
lhimento dos nossos espaços, a aposta em mer-
cados emergentes, como os produtos biológicos 
e dietéticos, porque temos, também, que tomar 
em consideração que temos uma população 

idosa mas, em determinados bairros, uma população mais jovem 
que tem outros hábitos de consumo a que temos de responder.
O posicionamento de preço também faz parte do ADN do grupo 
e não é pelo facto de sermos uma loja de ultra proximidade que 
iremos descurar este aspeto. 
Não nos podemos esquecer do digital. Independentemente das 
oito mil referências físicas que disponibilizamos nas nossas lojas, 
também damos acesso a todos os clientes, através do nosso site, 
a toda a gama Jumbo. 
E volto a reafirmar as pessoas. Não há projeto desta natureza 
onde o fator humano não seja preponderante. A ultra proximida-
de é o conjunto de todas estas coisas, mas, fundamentalmente, 
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é integrar-nos na vida de cada um dos bairros, termos e 
sermos um vizinho amigo.

GC – É cada vez mais caro viver em Lisboa. Até 
que ponto isto pode ter impacto nas vossas lojas, 
atendendo à localização da maior parte delas?
RC – Essa é, essencialmente, uma preocupação que 
temos na procura de espaços. A localização é funda-
mental e o comércio sempre se pautou por “localização, 
localização, localização”. 
É evidente que, quando queremos estar no centro de 
uma cidade como Lisboa, que tem vindo a ver os seus 
imóveis aumentar de preço de uma forma significa-
tiva, exige da nossa parte um trabalho muito mais 
aprofundado na procura das melhores localizações, na 
negociação junto dos promotores.
Contudo, não obstante o aumento significativo do valor imobi-
liário nas grandes cidades, e em Lisboa em particular, é aqui que 
queremos consolidar o nosso projeto. As visitas e a frequência de 
visita que estamos a ter nas nossas lojas são um testemunho de que 
fizemos a aposta correta. 

GC – O crescimento do turismo tem também ajudado a este 
desempenho?
RC – Lisboa vive um momento importante em termos turísticos. O 
número de visitas praticamente dobra a população portuguesa, pelo 
que não é por acaso que apostámos em Lisboa, para usufruir dessa 
mais-valia que é o turismo e que muito bem se tem trabalhado. Nós, 
enquanto operadores comerciais, temos também que saber poten-
ciar e beneficiar desse trabalho que tem vindo a ser feito pelo país. 

GC – Quando será a altura certa para sair de Lisboa?
RC – A nossa aposta prioritária foi a área metropolitana de Lisboa. 
Temos já lojas nas zonas limítrofes, como Almada, Setúbal e Odi-
velas, mas temos de consolidar todo o nosso projeto e crescimento 
em Lisboa porque, a par da abertura das lojas, é necessário todo um 
trabalho logístico.
Somos uma empresa que, durante muitos anos, trabalhou em 
hipermercados, estamos agora a adaptar às lojas mais pequenas. 
Só queremos sair de Lisboa quando o projeto e toda a cadeia de 
abastecimento estiverem consolidados. Assim, teremos razões sufi-
cientes para começar a expandir-nos para outros centros urbanos, 
nomeadamente o Porto. 

GC – Qual o objetivo em termos de número de lojas para este 
ano? 
RC – 29 lojas ao fim de dois anos deixam-me satisfeito. Em 2017, 
abrimos seis lojas, em 2018, foram 15. Mas é um processo por 
consolidação. Por vezes, temos de fazer um “stop & go”. Estamos a 
aprender. É um projeto novo para a empresa. 
É evidente que queremos sempre mais lojas, mas, às vezes, o ótimo 
é inimigo do bom. O que queremos é abrir lojas com critério, em 
locais que consideremos importantes, naqueles locais que queremos 
e não naqueles que possam aparecer. 
Este ano, já abrimos oito lojas. Temos um projeto para mais três ou 

quatro nos próximos tempos. Vamos continuar com a expansão. É 
uma aposta clara em termos do grupo, mas não temos um núme-
ro identificado. O que queremos é abrir espaços que se revelem 
competentes, decisivos e cumpram a natureza do nosso projeto. 

GC – Apesar do anúncio de um novo hipermercado em Paço 
d’Arcos, a grande aposta do grupo, este ano, continua a ser 
este canal?
RC – Claramente. A proximidade vai aumentar significativamen-
te o parque de lojas. É a grande aposta de todas as cadeias de 
distribuição. A nossa não foge a essa regra. É o futuro. As pessoas 
procuram cada vez mais lojas deste tipo de formato, pelo que 
vamos continuar a apostar no mesmo.

GC – A conclusão da estratégia de marca única prevista para 
este ano irá, de algum modo, ajudar a consolidar a identida-
de desta insígnia com apenas dois anos de mercado?
RC – O facto de todas as lojas, independentemente do seu for-
mato, terem uma só marca beneficia a todas. O reconhecimento 
vai ser muito maior da parte dos clientes, há sinergias entre os 
diversos formatos. Embora já haja muitos clientes que reconhe-
çam a marca MyAuchan e a identifiquem com o grupo, a partir 
do momento em que todos operamos com a mesma marca, vai 
resultar num benefício claro para todos os formatos. 

GC – O que seria um bom 2019 para o MyAuchan?
RC – Um bom exercício de 2019 seria continuarmos na senda 
do reconhecimento. É um projeto ainda jovem, que está a fazer o 
seu caminho, pelo que o que mais nos anima, na sua prossecução, 
é o reconhecimento dos consumidores, que queremos fortalecer. 
É isso que caracterizará um bom exercício em 2019, assim como 
em 2020 e assim sucessivamente.  Crescer com o reconhecimen-
to dos nossos clientes e de uma forma consolidada e sustentada.  

MyAuchan é o melhor supermercado 
de proximidade em Portugal 
O prémio para “A Melhor Loja de Portugal” foi entregue à My Auchan que, naquela que foi a primeira edição 

nacional do prémio Retalhista do Ano, venceu na categoria de Supermercado de Proximidade.

Rui de Carvalho, diretor do My Auchan, destaca importância deste prémio para todas as equipas que têm 

trabalhado no projeto de ultra proximidade do Grupo Auchan. “É um projeto ainda jovem, que tem dois anos, 

mas que consegue angariar, por parte dos nossos clientes, um enorme reconhecimento, que é expresso através 

deste prémio, que se reveste, naturalmente, de um enorme orgulho para todos nós”, sublinha.

Recorde-se que os prémios “A Melhor Loja de Portugal” são uma iniciativa da Grande Consumo e do seu 

parceiro Q&A. No primeiro ano da iniciativa a nível nacional, foram apurados nove vencedores, ao abrigo do 

maior selo dedicado ao retalho no espaço europeu.

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

https://youtu.be/9-891cu-_X0
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O mundo do grande consumo e da experiência de 
compra está a sofrer mudanças a alta velocidade, 
colocando-nos perante o surgimento de novos 
canais e novos formatos de superfícies. O surgi-
mento cada vez mais significativo de “grocerants”, 
numa fusão entre supermercados e restaurantes, 
é um exemplo disto mesmo. Neste contexto, a 
normas e os “drivers” de compra-consumo já não 
são os mesmos que conhecemos nos seus forma-
tos iniciais. 
Por outro lado, continuam a aparecer novos 
modelos de negócio associados à compra de pro-
dutos. O consumidor segue a apostar em produtos 
mais frescos e naturais, ao mesmo tempo que não 
renuncia ao fator conveniência como expoente 
de um consumo prático, que se adapta ao seu 
modo de vida. Percebemos isso com o boom dos 
produtos de quarta e quinta gama, bem como dos 
formatos “on the go” e “ready-to-eat”. 
Todas estas alterações convergem num momento 
de grande polarização no consumo: os produtos 
frescos, naturais e a granel convivem com uma 
grande quantidade de oferta de preparados para 
pronto consumo e já embalados. A esta dinâmica 
acresce ainda a evolução e o desenvolvimento da 
distribuição, por um lado, e a “premiumirização” 
de vários produtos, por outro. Cada um destes 
extremos não apresenta “targets” de consumidores 
específicos, uma vez que o consumidor determina 
em cada momento qual a necessidade que tem e 
poderá decidir apostar num modelo ou no outro. 
A este mundo bipolar soma-se ainda a pressão 
dos retalhistas em atrair um maior número de 
consumidores para o ponto de venda, numa altura 
em que cada vez mais surgem novas tecnologias, 
soluções e serviços que nos permitem comprar 
de forma mais programada e automatizada, sem 
necessidade de deslocação física. 
Hoje em dia, por exemplo, são várias as incógnitas 
em torno da influência dos assistentes de voz e da 
compra online na forma de compra e de consu-
mo. Como podemos gerar compra por impulso e 
atração através dos canais digitais? Como deve-
remos alterar os produtos, o packaging e os seus 

formatos, perante cada contexto de compra? 
Que papel assumem o retalhista e as marcas 
fabricantes neste panorama? São estas algumas 
das principais perguntas com que nos deparamos 
atualmente. 
Certo é que o consumidor não vai renunciar o 
caminho já traçado em torno da conveniência e, 
por esse motivo, não irá adquirir as suas com-
pras habituais em diferentes plataformas na web 
(contrariamente ao conceito de “picking”). Irá, 
ao invés, centrar a compra da maioria dos seus 
produtos num único ponto de venda. Neste 
contexto, os produtos e as marcas com as quais 
o consumidor não tenha um vínculo especial, ou 
não proponham uma experiência de consumo 
diferenciada, serão os que mais sofrerão com a 
delegação de tarefas aos assistentes de voz. 
O repto lançado às marcas é claro: relacionarem-
-se de forma diferenciada com os seus consu-
midores, encontrar a “sua própria voz” junto dos 
assistentes de voz e fazer da sua oferta algo mais 
do que um mero produto. Como poderão fazê-
-lo? Através da criação de conteúdos, serviços e 
experiências diferentes da concorrência, poten-
ciando diversos micro momentos de contacto 
com o consumidor, além do momento concreto 
de compra. O futuro não será um produto para 
todos, nem um produto para cada consumidor. O 
futuro será a adaptação às necessidades de cada 
consumidor em função do seu contexto e estar-
mos precisamente onde somos necessários. 
Neste panorama, retalhistas e marcas deverão ser 
capazes de unir esforços para gerarem produtos 
e experiências de compra superiores, oferecendo 
uma filosofia de consumo adaptada aos valores 
do consumidor, dando resposta à necessidade 
de informação sobre a origem e traçabilidade 
do produto e construindo modelos de negócio 
que maximizem a relação com o consumidor em 
cada compra por intermédio do produto ou/e do 
serviço. 
Até ao momento, a explosão das vendas por 
e-commerce e a mediação dos assistentes de voz 
ainda não aconteceu, contudo, não há dúvida de 
que o consumidor continuará a apostar na expe-
riência e na conveniência - e não há nada mais 
conveniente do que uma instrução por voz. 
 

MARTA VALLBÉ 
diretora de grande 
consumo da Loop - New 
Business Models 

O PARADIGMA DA 
CONVENIÊNCIA OPINIÃO
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Juntámos uma necessidade de mercado à irreverência do conceituado 
Chef Diogo Rocha, e criámos vários cremes diferenciadores.
 

Com ingredientes únicos e selecionados, apresentamos assim uma 
alternativa de qualidade para os seus Clientes.
 

Os Cremes apoiam-se em receitas tradicionais com toques de cozinha 
moderna, com um processamento mais lento e dedicado para que 
não haja perda de nutrientes.
 

São assim uma experiência graciosa, seja pela qualidade, seja pela 
opção de um portfólio variado assente em seis alternativas:
Creme Cogumelos Selvagens, Creme Abóbora Assada, Creme 20 
Legumes, Creme Feijão com Bacalhau, Creme da Terra e Creme do 
Lavrador.
 

Para degustar, sem pressas.

www.nutriva.pt

http://www.nutriva.pt/categorias-produtos-nutriva/sopas/
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Portugal: O que 
pode esperar
a Mercadona?
ANÁLISE
TEXTO Juan Carlos Matarrubia
Sócio diretor Retail Data
FOTOS D.R.
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T
buição espanhola, como os especialistas em 
hipermercados de origem francesa Auchan 
(6) e E.Leclerc (7), o primeiro também imerso 
num plano de expansão em supermercados e 
lojas de proximidade. O oitavo lugar é para o 
Aldi, com 65 lojas em curso, e o nono para a 
Coviran, que replica no mercado português o 
seu modelo cooperativo com logística próxi-
ma e que, inclusivamente, iniciou a expansão 
da sua marca Coviran Plus para os sócios de 
maior dimensão. Completa o top 10 um Spar 
Portugal mais centrado em lojas de proximi-
dade do que em supermercados. 
Entre os restantes retalhistas (até um total 
aproximado de 35 operadores), encontramos 

a concorrência portuguesa da Coviran (o 
grupo associativo Unimark), cadeias espe-
cializadas, algumas regionais, sobretudo no 
Algarve e regiões autónomas da Madeira e 
Açores, e a presença espanhola de El Corte 
Inglés e Froiz. 

 op 5 controla quase 80% da superfície 
portuguesa
Dois dados resumem as principais diferenças no 
quantitativo entre o mercado português organiza-
do de retalho de grande consumo e o espanhol. 
Por um lado, trata-se de um sector muito mais 
concentrado, já que 79,2% da superfície comercial 
está controlada pelos cinco primeiros operadores, 
enquanto em Espanha o top 5 não chega aos 50%. 
Por outro lado, a densidade comercial em Espanha 
situa-se em torno dos 300 metros quadrados por mil 
habitantes, enquanto que no mercado português é 
de 240,7 metros quadrados por mil habitantes (maio 
de 2019), o que indica um importante potencial de 
crescimento e, em princípio, uma boa noticia para 
a Mercadona, que já tem em marcha a sua primeira 
dezena de projetos. 
No que respeita os protagonistas, são líderes desta-
cados dois grupos autóctones, Sonae MC e Jeróni-
mo Martins, com quotas de superfície de 24,5% e 
20,8%, respetiva-
mente, implantação 
generalizada em 
todos os distritos e 
desenvolvimento em 
diferentes categorias 
(supermercados, 
hipermercados, etc.), 
assim como nos 
franquiados através 
das redes Meu Super 
(Sonae) e Amanhecer 
(JM). 
Completam o top 5 o grupo francês ITM (Os 
Mosqueteiros), com um grande peso relativo nos 
distritos menos povoados; um pujante Lidl, que 
calca a sua estratégia de aberturas e remodelações 
de lojas que também desenvolve em Espanha, e o 
Grupo DIA, imerso no processo de readequação das 
suas insígnias similar ao espanhol, com o Minipreço 
Express como émulo do Dia&Go no terreno da con-
veniência. Sem dúvida, a calma acionarial fortale-
cerá a transformação das lojas urbanas em grandes 
municípios para este novo formato. 
Do sexto ao 10.º lugar pela superfície comercial, 
todos os “players” são grandes conhecidos da distri-
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em fornecedores e sortido, mas, em teoria, 
muito afastado dos hábitos preferenciais do 
consumidor. 

Distritos mais povoados 
abaixo da média
Numa primeira análise de aproximação ao 
mercado português por territórios, o que 
mais se destaca é que os cinco distritos mais 
povoados, à exceção de Setúbal, apresentam 
índices de densidade comercial abaixo da 
média nacional. Concretamente, Lisboa e 
Porto situam-se em torno dos 219 metros 
quadrados por mil habitantes, 9% abaixo da 
média. 
O distrito do Porto é o primeiro onde a 
Mercadona apostou as suas fichas e só as 
lojas abertas em julho aportam entre seis mil 
e sete mil novos metros quadrados, o que 
elevará o rácio para 223 metros quadrados 
por mil habitantes, mas ainda aquém dos 
241 metros quadrados que se registam a 
nível nacional. 
Também Aveiro e Braga, os destinos seguin-
tes da cadeia valenciana, encontram-se na 
zona inferior do ranking de densidade. Pelo 
contrário, o destino turístico de Faro ape-
senta uma densidade acima dos 400 metros 
quadrados por mil habitantes, situação que 
se equilibra na temporada de verão quando a 
população se multiplica. 

Evolução, modelos, 
formatos
Com data de 31 de maio de 2019, a rede de estabe-
lecimentos de retalho de grande consumo organiza-
do em Portugal ascende a 3.527 unidades com 2,48 
milhões de metros quadrados de superfície FMCG. 
Estes valores representam um crescimento da super-
fície em 3,5% comparativamente ao final de 2017 
e um saldo líquido positivo de 133 unidades, após 
terem-se produzido 175 inaugurações e pouco mais 
que 40 encerramentos no período analisado. 

Os supermercados representam pouco mais de 67% 
da superfície comercial, 18% os hipermercados e as 
lojas de proximidade pouco mais de 14%. 

Por modelos de gestão, a soma do modelo de fran-
chising e associativo dá um terço da área de vendas 
e mais de metade dos pontos de venda. Tendo em 
conta estas fórmulas comerciais, a linha em que se 
enquadra a Mercadona (preços constantes) supera 
as 500 unidades com os alemães Lidl e Aldi, assim 
como a versão Minipreço Family da DIA, fazendo 
frente aos supermercados de sortido e ofertas, cla-
ros líderes do sector, com a Sonae, Jerónimo Martins 
e ITM como principais expoentes. 
A atividade promocional e a teatralização da oferta 
mandam, pois, no mercado português, onde o líder 
espanhol desembarca com um formato adaptado 
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Porto, destino das primeiras 
aberturas em julho
A empresa líder do sector do retalho de 
grande consumo elege o Porto como 
primeiro destino das suas lojas portu-
guesas. Trata-se do segundo distrito mais 
povoado do país, mas com uma densida-
de comercial 10% inferior à média. 
Em julho, aconteceram as primeiras qua-
tro aberturas da Mercadona em Portugal, 
salpicando diferentes municípios do 
distrito do Porto, embora tenha sido já 
anunciada, para o final do ano, uma quin-
ta loja que servirá para terminar de cobrir 
as principais zonas arredores da própria 
capital de distrito. 
Com 1,77 milhões de habitantes, o Porto 
é o segundo distrito mais povoado de 
Portugal e albergava, a 31 de maio de 

2019 (segundo dados da Base de Dados 
Retail Data Portugal) um total de 436 
estabelecimentos na área do retalho 
de grande consumo organizado, com 
cerca de 390 mil metros quadrados de 
superfície comercial. Esta rede significa 
que a densidade comercial se situa em 
291,4 metros quadrados por mil habitan-
tes, quase 10% abaixo dos 240,7 metros 
quadrados registados a nível nacional. 
Evidentemente, a irrupção da Mercado-
na dará um empurrão na densidade até 
cerca de 225 metros quadrados por mil 
habitantes, todavia ainda a uma certa 
distância da média. 

1.ª abertura: Concelho: Vila 
Nova de Gaia | Freguesia: Cani-
delo
A 2 de julho abriu a primeira loja no mu-
nicípio de Vila Nova de Gaia, na freguesia 
de Canidelo, onde a Mercadona vai já 
encontrar os principais concorrentes que 

terá na sua aventura portuguesa. Nas 
imediações da loja encontra-se o Pão 
de Açúcar de 2.500 metros quadrados, 
do Grupo Auchan, e o perímetro mais 
próximo completa-se com as lojas do Lidl, 
Pingo Doce e Minipreço Family. A Sonae 
também está presente nesta freguesia 
com um hipermercado Continente e um 
super de proximidade Continente Bom 
Dia. Canidelo representa cerca de 10% 
dos 300 mil habitantes do concelho. 

2.ª abertura: Concelho: Matosi-
nhos | Freguesia: Matosinhos
A 9 de julho inaugurou a segunda loja 
em Matosinhos, na freguesia central do 
concelho onde habitam 175 mil pessoas. 
Os estabelecimentos que entram em 
concorrência mais direta são um trio 
de supermercados de média dimensão: 
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Continente Bom Dia, Pingo Doce e Minipreço Family. 
No concelho de Matosinhos concorrem uma dezena 
de lojas de retalho organizado, metade das quais lojas 
de proximiade franquiadas e associadas.
 
3.ª abertura: Concelho: Maia | Freguesia: 
Vermoim
A terceira inauguração, a 16 de julho, na freguesia de 

Vermoim, pertencente ao concelho da Maia, na zona 
norte do Porto. Em Vermoim, apenas encontramos 
uma loja Aldi, se bem que a Mercadona concorrerá 
de forma direta com a maioria dos estabelecimentos 
que se localizam na freguesia central da Maia, entre os 
quais se destacam Lidl, Continente Bom Dia e Pingo 
Doce, além de um supermercado mais pequeno com 
a marca Minipreço Market. Em todo o município da 
Maia, o número de habitantes eleva-se a 136 mil. 

4.ª abertura: Concelho: 
Gondomar | Freguesia: Fânzeres
Julho finaliza com a abertura, dia 23, em Fânzeres, que 
pertence ao município de Gondomar. Em Fânzeres, 
funciona uma média superfície Continente Modelo, 
um Minipreço Family e um estabelecimento local San-
ta Justa. À margem das lojas de Fânzeres, são vários 
os espaços na freguesia contígua de Rio Tinto, que se 
enquadram na mesma zona de influência. Destacam-

-se os hipermercados Jumbo e Pingo Doce, além 
de um segundo Continente Modelo. No concelho 
de Gondomar, a população atinge os 165 mil 
habitantes. 

 
5.ª abertura: Concelho: Vila Nova de 
Gaia | Freguesia: Mafamude
Para a segunda metade do ano foi anunciada 
outra abertura em Vila Nova de Gaia, neste caso 
em Mafamude. Grandes concorrentes como o 
Lidl, Intermarché, Sonae ou o também espanhol El 
Corte Inglés serão os principais opositores nesta 
localização. 
 

Sonae líder do distrito; Jerónimo Mar-
tins primeira no município
Numa visão mais global, a Sonae é a empresa líder 
no distrito do Porto por implantação comercial, 
com 80 estabelecimentos que lhe outorgam quase 
28% da área de venda. 
No município do Porto (215 mil habitantes), o 
operador que tem maior presença é a Jerónimo 
Martins, cuja rede lhe confere 33% da superfície.
Toda esta informação foi extraída do primeiro 
estudo Retail Data sobre o mercado português, 
que reúne mais de 3.500 registos geolocalizados e 
classificados por operadores, insígnias, categorias, 
fórmulas comerciais, etc. 
Os restantes projetos da Mercadona já confirma-
dos localizam-se nos distritos de Aveiro e Braga, 
também na zona norte do país, onde já funciona 
um bloco logístico na Póvoa do Varzim. 
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TEMA DE CAPA
TEXTO Bruno Farias
FOTOS Sara Matos
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“Queremos ser a 
empresa número um 

em Portugal de bebidas 
não alcoólicas”

A declaração é de Rui Serpa, VP & Country Director da Coca-Cola European Partners Portugal. Mas, 
afinal, o que é que isso representa? Como é que a empresa passou a estar organizada? Terminado o 
processo de reorganização da marca a nível europeu, chegou o momento de definir objetivos e partir 
no seu alcance. Com um portfólio renovado, a companhia apresentou, apenas numa semana, em 
2018, mais novidades do que na última década. Tudo em prol de uma estratégia de foco, baseada nas 
pessoas, e com objetivos muito concretos: ser uma empresa de bebidas completa, a número um em 
bebidas não alcoólicas em Portugal, ao mesmo tempo que procuram aumentar a sua portugalidade. O 
presente e futuro da Coca-Cola European Partners Portugal pela voz do seu líder.

rande Consumo - Tornou-se, em 2018, no 
primeiro Country Manager da Coca-Cola 
em Portugal. Que balanço pode fazer deste 
primeiro ano à frente da operação portu-
guesa? Quais os principais desafios com 
que se deparou?
Rui Serpa – O balanço do primeiro ano é 
muito positivo, nas mais variadas frentes e 
perspetivas. Começando por um ponto de vista 
de negócio, 2018 foi um ano de crescimento 
e, nos primeiros meses deste ano, também 
estamos a crescer a bom ritmo. 
Mas, além desta avaliação positiva genérica do 
negócio, faria também uma avaliação positiva 
de outros KPI’s. Em primeiro lugar, gostaria de 
destacar a enorme predisposição que encontrei 
na equipa em Portugal, não só para me receber, 
mas também para fazer parte da mudança e 

materializar as alterações que pretendíamos fazer. Um dos desafios importantes 
tinha a ver com a organização, não só porque este cargo surge por uma alteração 
de estrutura que existiu na unidade de negócio ibérica. É importante recordar como 
a Coca-Cola European Partners (CCEP) está organizada: ao CEO reportam cinco 
pessoas que são responsáveis pelas unidades de negócio, três delas de um único 
país, que são a Grã-Bretanha, Alemanha e França, e duas multi-país, uma que reúne 
a Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Suécia e Islândia e a outra que reúne Es-
panha e Portugal. Esta nomeação surge da alteração da organização desta unidade 
de negócio para multi-país, composta por Espanha e Portugal. 
Localmente, temos de materializar essa alteração. Em termos de estrutura, temos 
de garantir que temos determinadas valências que, até aí, ou não existiam ou eram 
garantidas através de uma equipa central.
Temos objetivos ambiciosos de crescimento do negócio e concretizá-los sem a cola-
boração das pessoas não era possível. O que pretendo é ter uma organização muito 
mais focada no cliente e que este esteja no centro da nossa operação. Somos uma 
empresa com um forte carácter industrial, porque temos essa parte incorporada 
– a nossa maior propriedade é a nossa fábrica -, mas essa é uma atividade. Outra 
atividade, que nos distingue também e que nos vai permitir ser mais competitivos, é 
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”
“Os objetivos são ambiciosos. Em primeiro 
lugar, queremos ser a empresa número um 
em Portugal de bebidas não alcoólicas. Em 
segundo, queremos ter esta excelência não 
apenas na execução, mas também no serviço. 
E, em terceiro lugar, as pessoas”

a atividade comercial e, para ser bem-suce-
dida, temos de ter o cliente no centro. 

GC - Portugal é um mercado importante 
para a Coca-Cola?
RS – Esta alteração de organização reflete 
isso mesmo e é a materialização do desejo 
de ter uma estrutura local melhor preparada 
para tirar todo o proveito do potencial que 
existe no mercado português. E isso passa 
por reorganizar a forma como estamos es-
truturados enquanto empresa e, sobretudo, 
como servimos os nossos clientes e a oferta 
que colocamos no mercado. 

GC - E que importância tem a Coca-Co-
la para a economia nacional?
RS – Fizemos uma análise profunda ao 
impacto económico que a nossa ativida-
de tem em Portugal, com base em dados 
ao final de 2016, e há dois indicadores 
que considero críticos: 0,13% do Produto 
Interno Bruto (PIB) português e 0,14% da 
população ativa de Portugal trabalha direta 
ou indiretamente para a Coca-Cola. 

GC - Que visão tem para a operação da 
Coca-Cola em Portugal?
RS – Os objetivos são ambiciosos. Em 

primeiro lugar, queremos ser a empresa 
número um em Portugal de bebidas não 
alcoólicas. 
Em segundo, queremos ter esta excelência 
não apenas na execução, mas também no 
serviço aos nossos clientes. A execução e o 
foco no cliente são críticos para nós. 
E, em terceiro lugar, as pessoas. Acredita-
mos que, sem as pessoas, não vamos cum-
prir estes objetivos, pelo que queremos ser 
cada vez mais dedicados a apoiar e ouvir as 
nossas pessoas, a ter uma equipa que nos 
permita chegar a esse nível de excelência, 
a par de ter pessoas felizes a trabalhar 
connosco. O trabalho e os objetivos são 
exigentes, a excelência não se consegue 

facilmente, mas também só se consegue de 
uma forma duradoura e equilibrada se tiver-
mos pessoas que saibam balancear a vida 
profissional e a pessoal e tenham também 
tempo para as suas famílias. 

GC - Assume funções na mesma 
altura em que a empresa acelera a sua 
evolução no sentido de se tornar numa 
companhia de bebidas completa e, 
numa única semana, apresenta mais 
novidades do que em 10 anos. É uma 
estratégia que está já a dar frutos? 
Como foi a recetividade dos consumi-

dores portugueses à introdução das 
novas marcas Honest e Appletiser e às 
novidades Aquarius?
RS – 2018 foi, efetivamente, um ano de 
clivagem no capítulo da inovação. Num 
ano só, houve um fluxo de inovação não 
comparável com os últimos 10 anos.
A inovação foi, de facto, um dos pilares do 
crescimento do ano passado. Acrescen-
taria, ainda, o início da comercialização 
de Capri-Sun, outro dos nossos pilares de 
crescimento. 
Agora, não nos podemos esquecer que 
algumas destas marcas ainda são pequenas 
e que têm de se construir. Representam 
novas categorias – Honest foi o primeiro 
chá biológico do mercado - e tudo leva o 
seu tempo. 
Objetivamente, a estratégia deu resultados 
e é a melhor materialização do nosso foco 
estratégico em sermos uma companhia de 
bebidas completa, mas, insisto, há certas 
marcas a que se deve dar o seu tempo 
e ter a devida paciência e consistência 
perseverante para que possam crescer. Até 
porque a inovação não termina no ano em 
que é lançada. Os anos subsequentes são 
igualmente muito importantes para fazer a 
consolidação. É muito importante, quando 
estabelecemos o ranking de focos de prio-
ridade para o ano seguinte, não deixar de 
relembrar o que foi feito anteriormente.

GC - Está prevista a introdução de mais 
novidades este ano?
RS – Em 2019, a primeira prioridade é 
consolidar o que lançámos. Nem tudo se faz 
bem à primeira, há aprendizagens a fazer. 
Ainda assim, continuamos com a inovação. 
Temos já em curso a Batalha de Sabores 
de Fanta, em que são os consumidores 
que vão escolher o sabor que vai integrar 
o portfólio da marca. Lançámos também 
um novo sabor de Monster, que tem tido 
grande sucesso no resto da Europa, o Man-
go Loco. Honest vai ter uma reformulação 
importante. Neste momento, temos três 
alternativas em PET e vamos passar todas 
as embalagens para vidro. Vão ficar apenas 
dois sabores de chá (Honest Tea) e vamos 
lançar dois sabores de Honest Infusões. 
Por último, vamos lançar uma marca nova. 
Mais que um lançamento, é uma disponi-
bilidade seletiva, porque temos consciência 
que é uma marca que tem a sua exigência 
e que nem todo o mercado português está 
preparado. Estão preparados os 15 milhões 
de turistas que recebemos todos os anos e 
o consumidor português mais urbano. Estou 
a falar de Smart Water. 
Vamos a Inglaterra e pagamos mais por 

O Monster Mango Loco é uma das novidades da CCEP Portugal para este ano.
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”

“Temos compromissos muito 
rigorosos, como, por exemplo, o de 
contribuirmos para a recuperação de 
100% das nossas embalagens, até 
2025, e a incorporação de até 50% 
de plástico reciclado, o que significa 
que estamos a promover a economia 
circular”

meio litro de água do que por meio litro de Coca-
-Cola. Em Portugal, temos muita e boa água, pelo 
que, de alguma forma, tornámo-la uma “commo-
dity”. Daí dizer que nem todos facilmente reconhe-
cerão o valor de Smart Water. Vamos disponibilizar 
esta água em garrafas de 60 mililitros nas zonas 
mais urbanas e de maior tráfego de turismo. 

GC - A revisão do portfólio é também coin-
cidente com a entrada em vigor, no mercado 
nacional, do imposto sobre as bebidas açu-
caradas. É possível fazer uma estimativa do 
impacto deste imposto? 
RS – Vou-lhe sempre falar de um ponto de vista 
de indústria e não individualizar numa marca ou 
num produtor. Os dados que são conhecidos e 
publicados pela PROBEB, a associação portuguesa 
de bebidas refrescantes, espelham, em 2017, um 
decréscimo de 6% em volume nesta categoria, face 
ao ano anterior, quando o restante mercado de 
bebidas cresceu 12%. 

GC - O que, na vossa opinião, deveria ser revis-
to na atual legislação sobre o açúcar? Existem 
produtos que deveriam também ser taxados e 
outros que o deveriam deixar de ser?
RS – A lei foi introduzida em 2017 e reformulada 
no início de 2019. É importante destacar, neste 
curto período de tempo, a disponibilidade que o 
Governo demonstrou para refletir sobre o imposto e 
para ouvir a indústria. Este ano, foram feitas altera-
ções que, na nossa opinião, tornaram este imposto 
mais justo e equilibrado. 
Contudo, continuamos a considerar que é um 
imposto discricionário. Em primeiro lugar, há um 
grupo de bebidas que, mesmo sem terem açúcar, 
são taxadas. Depois, está muito concentrado numa 
categoria. 

GC - Os consumidores portugueses estão, de facto, a 
optar por bebidas com menos açúcar? De que modo 
isso pode ser observado na evolução das vossas ven-
das?
RS – Não é uma realidade apenas das bebidas. O consumi-
dor tem no seu “top of mind”, como preocupação quando 
faz compras, os níveis de açúcar. Mas há outras, como os 
níveis de gordura e a procura por produtos mais naturais. 
Efetivamente, o consumidor procura mais alternativas com 
menos teor de açúcar. Enquanto empresa, fazemos esse 
movimento de acompanhamento do consumidor e propo-
mos escolha. No nosso portfólio, trabalhámos rapidamente 
não só para lançar novas alternativas sem açúcar, a par 
das reformulações para reduzirmos a quantidade deste 
ingrediente. Ao fecho de 2018, 36% das nossas vendas 
em volume foram já feitas com produtos com baixo teor de 
açúcar, com menos de cinco miligramas. E 24% nas varian-
tes com zero açúcar. 

GC - Para além da reformulação das vossas bebidas, 
têm também trabalhado ao nível da oferta de formatos 
e tamanhos e na informação nutricional. Que opções 
estão hoje disponíveis para o consumidor?
RS – No que diz respeito a informação nutricional, tenta-
mos ir muito mais além do que o que a legislação preconiza, 
com o máximo de detalhe, seja por litro, seja por dose. Te-
mos uma política muito clara no que concerne os semáforos 
nutricionais. 
Relativamente aos formatos, escutamos o consumidor e 
acompanhamos tendências. O que temos vindo a perceber 
é que os consumidores vão-se tornando mais sofisticados e 
evoluindo, primeiro nas necessidades que têm de bebidas, 
mas também nos momentos de consumo. Por vezes, essas 
ocasiões de consumo podem ser uma reunião de amigos em 
casa e, aí, opta-se por uma embalagem de maior dimensão 
para a partilha. Mas existem também os momentos de au-
toindulgência, em que se quer desfrutar da bebida sozinho, 
onde uma dimensão de 300 mililitros ou, eventualmente, 
uma de 150 mililitros, como a “mini can” de Coca-Cola, é o 
indicado.
Escutamos o consumidor e entregamos, não só na quan-
tidade de bebida, mas também no próprio packaging. Por 
exemplo, a embalagem de vidro, mais premium, pode ser 
servida em determinadas ocasiões. É o caso da garrafa de 
litro, que pode ser servida quando temos convidados numa 
refeição especial. 

GC - Sentem que têm alguma responsabilidade, en-
quanto grande multinacional, na resposta a problemas 
como o da obesidade e o da poluição dos plásticos? 
Que respostas têm dado para contribuir na mitigação 
deste tipo de problemas?
RS – Começando pela questão dos plásticos. É importante 
falarmos de embalagens em vez de apenas de plásticos. 
Não devemos diabolizar uma embalagem. Quando que-
remos avaliar uma embalagem, devemos sempre ter em 
consideração o todo. Todo o processo produtivo da mesma 
e não apenas onde aquela acaba. 
Em todas as embalagens nas quais engarrafamos e coloca-
mos os nossos produtos, seja em vidro, lata ou plástico, o 
nosso objetivo é atuar sobre elas. É um dos pilares críticos 
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dos nossos compromissos públicos de sustentabilidade. 
Temos compromissos muito rigorosos, como, por exem-
plo, o de contribuirmos para a recuperação de 100% 
das nossas embalagens, até 2025, e a incorporação 
de até 50% de plástico reciclado, o que significa que 
estamos a promover a economia circular. Por um lado, 
trabalhamos juntamente com as instituições e sistemas 
públicos de recolha de embalagens para, depois, virem 
a ser reutilizadas, porque nós próprios as compramos. 
Neste momento, já atingimos uma taxa de 26% dessa 
incorporação e só não é mais porque há falta de PET 
para ser reutilizado na indústria.  Queremos ser um 
agente ativo nas soluções para a sua recolha e recupe-
ração. Não nos sentimos orgulhosos de andar pela rua 
e encontrar a embalagem de um dos nossos produtos 
atirada para o chão. 
Relativamente à questão da obesidade, somos parcei-
ros de longa data e, particularmente nos últimos três 
anos, temos trabalhado em muita proximidade com o 
Ministério da Saúde, não só na avaliação do imposto 
sobre o açúcar, mas também no estabelecimento de 
compromissos concretos. Assinámos, há pouco tempo, 
conjuntamente com a indústria alimentar, um compro-
misso com o Ministério da Saúde de redução de açúcar 
nos nossos produtos. Como empresa, temos o objetivo 
de, até 2025, reduzir em 50% o açúcar, o dobro da nor-
mativa europeia, e, até à data, já diminuímos em 33%. 

GC - A comunicação da Coca-Cola tem acompa-
nhado também este movimento?
RS – A comunicação apoia obviamente estes movi-
mentos. Os anúncios de Coca-Cola terminam sempre 
com a mensagem “Sou 100% reciclável”. As nossas 
embalagens e todos os seus componentes, seja o vidro, 
a cápsula ou o rótulo, são recicláveis. Além de que 
alertam também para serem depositadas no contentor 
correspondente.
Relativamente à obesidade, além de darmos a conhecer 
as alternativas, sempre que comunicamos, por exemplo, 
Coca-Cola, insistimos na opção zero. Quando depende 
de nós, até fazemos uma discriminação positiva das 
alternativas sem açúcar. 

GC - Quais são os atuais motores de crescimento 
nas bebidas refrigerantes?
RS – Olhando para o mercado total em 2018, não 
apenas para o canal retalho, há três categorias que se 
destacam. Ao contrário do que algumas pessoas pen-
sam, o segmento de colas continua a crescer, e nós não 
somos exceção, incluindo a Coca-Cola regular.
Outra das categorias em crescimento é a de sabores, 
onde se inclui Fanta e Sprite. Estamos bastante agrada-
dos pelo desempenho da Fanta e continuará a ser uma 
das nossas apostas de futuro.
Finalmente, destaque para as energéticas. É uma 
categoria mais pequena no universo dos refrigerantes, 
mas tem crescido, de forma constante, nos últimos 
dois anos, a dois dígitos, o que revela que o consumidor 
procura, por um lado, bebidas com uma determinada 
função e, por outro, o facto de ser uma das categorias 
onde têm surgido mais alternativas sem açúcar. Con-

tudo, importa dizer que o açúcar é uma variável importante para quem 
procura energia. Agora, ao haver mais alternativas sem açúcar, vem 
permitir um consumo mais frequente.

GC - A nível global, a empresa tem apostado nas aquisições como 
um instrumento capacitador da estratégia no sentido de se tornar 
numa empresa global de bebidas. Uma das mais sonantes é a da 
britânica Costa Coffee, em 2018. Portugal poderá vir a ser um dos 
mercados a beneficiar dessa aquisição?
RS – A Costa Coffee é uma marca muito forte, sobretudo, na Grã-Bre-
tanha e tem mais um conjunto de países onde é relevante. Há ideias, 
dentro do universo Coca-Cola, para tirar partido desta aquisição, contu-
do, ainda não estão concretizadas. Passam, obviamente, por aumentar 
a notoriedade da marca Costa Coffee nos restantes países da Europa.
Portugal, mais uma vez, não é exceção. Tem quatro lojas, em regime de 
franchising, operadas pelo Grupo Areas, já relativamente consolidadas. 
É verdade que, todas elas, são muito orientadas para o turista – das 
quatro, três estão localizadas em aeroportos -, mas acreditamos que 
há aqui uma oportunidade e potencial, não obstante haver um longo 
percurso pela frente. 
A Costa Coffee é um bom exemplo da materialização da estratégia da 
empresa. 

GC - Qual foi o objetivo desta aquisição? Concorrer com a Star-
bucks?
RS – No ano passado, a companhia também comprou uma marca 
chamada Tropico. É uma marca mais relevante na França, Bélgica e 
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Holanda. É uma compra menos fora da caixa, porque se trata 
de uma marca de refrigerantes sem gás. 
O que a compra da Costa Coffee veio demonstrar é que, hoje 
em dia, há mais possibilidades para fazer coisas fora daquilo 
que é o “core” da empresa. O objetivo foi, claramente, entrar 
num novo segmento. A companhia tinha algumas referências 
que tocavam o “ready to drink coffee”, nomeadamente através 
da marca Honest, mas, aqui, é claramente entrar no negócio do 
café puro e duro, que vai do grão a soluções de bebidas prontas 
a beber. É a entrada num novo segmento de A a Z, onde o A a Z 
inclui uma rede de lojas.

GC - A marca Coca-Cola está também a fazer a sua 
primeira incursão nas bebidas energéticas com o lança-
mento da Coca-Cola Energy, disponível desde 1 de abril 
nos mercados húngaro e espanhol. Mas que é produzida 
em Portugal. Poderá ser um produto a vir também para o 
mercado nacional?
RS – É um motivo de grande orgulho para nós o facto de Coca-
-Cola Energy ser produzida em Azeitão. No fundo, é o reconhe-
cimento das valências da nossa fábrica. 
Esta unidade de produção fabrica 90% do que vendemos em 
Portugal. É mais uma numa rede de fábricas. Um dos objetivos 

Agora, isso não significa necessariamente que o produ-
to venha a ser colocado no mercado nacional. Faremos 
lançamentos sempre e quando se justifique no mercado 
português. O critério de decisão é o consumidor e se faz ou 
não sentido para o nosso negócio. Neste momento, não o 
temos planeado. Temos uma oferta muito boa em bebidas 
energéticas. Porém, é inegável que Coca-Cola Energy é um 
produto muito atrativo e que, mais cedo ou mais tarde, 
estará em cima da mesa. 

GC - Aquando da comemoração dos 40 anos em Por-
tugal, anunciaram um investimento de 120 milhões de 
euros a cinco anos. Era um investimento fundamental 
para a operação nacional? Onde será materializado?
RS – Fundamental, sim, porque é o que nos permite mate-
rializar o tal plano ambicioso que temos.
Na decomposição desses 120 milhões, 30 milhões vão para 
a fábrica e infraestrutura. Vai permitir dotar a fábrica de 
mais capacidade e valências. 
Os restantes 90 milhões serão direcionados para promoção 
das nossas marcas e “route-to-market”. Queremos continuar 
na senda da excelência. 

GC - O que seria um bom ano de 2019 para a Coca-
-Cola European Partners Portugal?
RS – Um bom 2019 seria crescer mais do que o ano pas-
sado. Em 2018, crescemos 6%, este ano, queremos crescer 
mais. 
Qualitativamente, temos uma organização dimensionada e 
estruturada para ter como foco central o cliente. A mate-
rialização desse centramento vem, por exemplo, através do 
nosso reconhecimento enquanto empresa responsável com 
as questões ambientais, a sustentabilidade e sociedade, 
com programas como o BORA Mulheres, a empregabilidade 
nos jovens, o voluntariado. 

GC - De que modo é que uma empresa tão global 
como a Coca-Cola se torna cada vez mais local?
RS – Tornar a marca mais consumida no mundo numa mar-
ca local passa por ter um portfólio que se ajusta aos gostos 
dos portugueses. Iniciativas como a Batalha dos Sabores 
de Fanta é interessante nesse sentido. Na Europa, somos 
o único país que tem Fanta Uva de forma permanente, por 
exemplo.
Passa também por adequarmos cada vez mais a nossa 
comunicação a Portugal. É a forma como interagimos com 
os diferentes “stakeholders”.
Depois, resumiria com o impacto da nossa atividade, seja 
pela empregabilidade que criamos, pela economia que 
geramos, pelos diferentes programas que temos e pela 
nossa integração na sociedade que nos rodeia. Queremos, 
cada vez mais, atuar na comunidade em diferentes níveis: 
desporto, cultura, lazer. 
É também por isso que queremos fazer crescer o nosso 
negócio. Não só porque, enquanto empresa, vivemos disso, 
mas também para poder deixar a nossa marca na socieda-
de. É importante que os consumidores portugueses saibam 
que 90% do nosso produto que consomem em Portugal é 
feito na fábrica de Azeitão. Os nossos rótulos já têm essa 
menção: “Orgulhosamente produzido em Portugal”. Estamos 
a aumentar a nossa portugalidade. 

da criação da CCEP teve também a ver com escala e sinergias. 
Quando falamos de produções muito específicas, há fábricas 
que se especializam. Bilbau, por exemplo, é a única que produz 
Appletiser para toda a Península Ibérica. Azeitão, como tem 
uma linha de latas muito flexível, no sentido das dimensões, 
formatos e packs, acolheu a produção de Coca-Cola Energy. 
Somos nós que produzimos para Espanha, na Hungria já não é 
o caso.
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“Gastronomia é 
economia”

Portugal tem todo o 
potencial para se converter 
num destino gastronómico 

de excelência. Diz quem 
sabe e quem saberá 

mais que Ferran Adrià, 
considerado, por muitos, 

como o melhor chef da 
história e que liderou 

a equipa do icónico 
restaurante El Bulli até 

ao seu fecho, em julho de 
2011. O chef catalão foi a 

estrela da terceira edição do 
Estrella Damm Gastronomy 
Congress, em Lisboa, onde 
partilhou um pouco da sua 

visão sobre gastronomia. 
E deixou alguns alertas. 

Primeiro, usar a 
gastronomia para “vender” 

o país lá fora, sem esquecer 
que gastronomia é também 

sinónimo de economia. 

BEBIDAS
TEXTO Carina Rodrigues

FOTOS Raquel Wise
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F
de marketing. Todos os dias, recebem turistas que experimentam a sua 
comida, o que lhes dá uma imagem da cultura de Portugal”. 
Uma equação onde entra uma outra variável a que nem todos 
dão a devida atenção. “Gastronomia é economia”, alerta Ferran 
Adrià. “Um dos erros que muitos cometem, ao lançar um novo projeto 
de restauração, é pensar que um restaurante, para ter sucesso, é só 
cozinhar. Mas não é. Um restaurante é um negócio”. E como em todo 
e qualquer negócio, requer noções básicas de gestão e lidar com 
os números.  Assim se explica uma taxa de sobrevivência de cinco 
anos para apenas 50% dos novos projetos de restauração e, destes, 
apenas 20% sobrevivem até aos oito anos. 
Neste momento, vive-se uma época propícia para a restauração, 
mas o peso da gastro-
nomia na economia 
não é devidamente 
aferido. “É preciso 
fazer um inventário 
cultural para perceber 
o que é Portugal de 
verdade”, sustenta. 
Só assim se poderão 
colher todos os 
benefícios do trabalho 
que tem vindo a ser 
desenvolvido e catapultar o país para uma nova fase de evolução. 
“O que aconteceu em Portugal, nos últimos 10 anos, foi fantástico. 
Daqui a cinco anos vão chegar a um nível muito alto. Portugal merecia 
uns 100 restaurantes com estrela”.
O momento atualmente vivido pela gastronomia portuguesa é 
único para que se possa encontrar o caminho da sua arte culinária, 
ou seja, fazer a chamada cozinha de autor com os seus produtos 
autóctones. 
Um caminho onde as mulheres têm também uma palavra a dizer. 
Para Ferran Adrià, apesar de se estar em pleno 2019, é inacredi-
tável que ainda existam questões como a falta de paridade salarial 
e igualdade de género no sector. “Atualmente, existem muitas boas 
mulheres a trabalhar alta gastronomia e fine dining e é só uma questão 

de tempo até as mulheres chefs de 
cozinha começarem a emergir e a 
ter a mesma visibilidade que os seus 
pares. Provavelmente, daqui a cinco 
anos, vamos assistir a uma mudança 
do panorama em que as mulheres 
podem a vir a ser as líderes do sector”.

azia 17 anos que Ferran Adrià não vinha a 
Lisboa. E o que encontrou pouco tem a ver com 
a Lisboa que conheceu em 2002, quando por 
cá passou numa viagem de lua de mel. “Mudou 
tudo”, reconhece o chef catalão. E mudou para 
melhor. “Na altura, havia cozinha tradicional portu-
guesa ou arte culinária francesa. Agora, a variedade 
é imensa e encontram-se bons projetos distintos, 
com todo o tipo de comida”. 
O mesmo tipo de inovação gastronómica que, 
segundo Ferran Adrià, há alguns anos, revolu-
cionou o sector da gastronomia em Espanha, 
assim como a imagem do turismo no país. Hoje, 
a gastronomia representa 33% do Produto In-
terno Bruto (PIB) espanhol, segundo um estudo 
recente citado pelo chef. “Em Portugal – arrisca 
- deve representar uns 25%”. 
Portugal tem, assim, todos os ingredientes para 
se tornar um destino gastronómico importante a 
nível mundial. “Toda a gente diz que se está a pas-
sar alguma coisa em Portugal na gastronomia, mas 
também na economia. Alguém me dizia, no outro 
dia, que se Portugal fosse uma empresa, e estivesse 
na bolsa, era bom para ganhar dinheiro”, graceja.
Mas, para que Portugal possa “vender-se” lá 
fora como destino gastronómico, há ainda um 
caminho a percorrer e este passa por uma es-
tratégia conjunta, entre Estado e privados, sem 
esquecer que “cada restaurante é uma ferramenta 

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

https://youtu.be/9MET8JahUQo
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“O futuro tem 
outro sabor”
Portugal surge, entre os 28 países da União Europeia, como o segundo com um maior número de 
empresas que apostaram em atividades de inovação. As empresas nacionais, nomeadamente as do 
sector agroalimentar, têm, gradualmente, reforçado a inclusão de recursos humanos qualificados 
e estruturado as suas áreas de I&D, apoiadas por ligações à academia e a outros “stakeholders”. 
Prémios como o ECOTROPHELIA, dinamizado pela PortugalFoods, servem para estreitar esta ligação 
às universidades e polos científicos, numa resposta aos desafios constantes de inovação que o 
mercado global coloca. Pilar da economia nacional, o incentivo à inovação deverá ser uma aposta do 
sector agroalimentar para os próximos anos, de modo a poder crescer, se modernizar, diferenciar os 
seus produtos, lançar novos projetos o mais rápido possível e mudar de direção, se necessário, com 
a devida agilidade. 

ENTREVISTA
TEXTO Carina Rodrigues
FOTOS D.R.

almar, uma conserva de salmão em escabe-
che com salicórnia, desenvolvida por alunos 
do Instituto Superior de Agronomia da Uni-
versidade de Lisboa e do Instituto Superior 
de Contabilidade e Administração do Porto, 
foi o grande vencedor do ECOTROPHELIA 
Portugal 2019. A iniciativa, dinamizada pela 
PortugalFoods, promove a ecoinovação, o 
empreendedorismo e a competitividade, 
desafiando estudantes do ensino superior 
a desenvolverem produtos alimentares 
inovadores e sustentáveis para o sector. A 
edição deste ano envolveu 11 instituições 
do ensino superior e resultou na criação de 
20 produtos, dos quais, 10 chegaram à final, 
sendo avaliados tendo por base critérios 
como inovação de produto, sustentabilidade, 
embalagem, propriedades organoléticas e 
credibilidade de mercado. 
Em segundo lugar, ficou o Delichí, uma bola-
cha salgada com farinha de tempeh de chí-
charo, cebola e ervas, que venceu também 
a distinção Born from Knowledge, atribuída 
pela Agência Nacional de Inovação (ANI). A 
terceira posição foi ocupada pelo InstaTwice, 
uma reinvenção das tradicionais sobremesas 
aletria e arroz doce
De acordo com Tiago Brandão, diretor de 
projeto do Super Bock Group, em represen-



37
Grande Consumo

tação do júri, o grande vence-
dor destacou-se pelo valor que 
trouxe a um produto subapro-
veitado, mas, sobretudo, pela 
capacidade da equipa em 
promover o produto. “Inovação 
nem sempre significa inventar 
coisas novas, muitas vezes, 
expressa-se em usar a criativi-
dade para acrescentar valor a 
algo que estava subvalorizado e 
este produto é exemplo disso. O 
Salmar utiliza cabeças de salmão, 
que não seriam aproveitadas, 
e dá-lhes uma nova vida, num 
conceito muito simples, mas 
muito eficaz”. 
A equipa do Salmar vai repre-
sentar o país no ECOTROPHE-
LIA Europe, nos dias 6 e 7 de 
outubro, em Colónia, na Alema-
nha, no âmbito da ANUGA, feira internacio-
nal do sector de alimentos e bebidas, onde 
estará a concorrer com outros 16 países. 
No ano passado, no âmbito do SIAL Paris, 
foi a equipa do Bean Ready a representar 
Portugal. Uma feijoada vegetariana pronta a 
comer, fonte de fibra e proteína, confecio-
nada com produtos tradicionais portugueses 
(feijão, arroz, cogumelos, couve e enchidos 
vegetais), desenvolvida por uma equipa de 
alunas da Escola Superior de Biotecnologia 
da Universidade Católica do Porto. Mais uma 
resposta na valorização de uma refeição tra-
dicional, que responde às atuais tendências 
de consumo, aliando o saudável, a autentici-
dade e a conveniência de utilização. 
Nos últimos anos, mais de uma centena de 
produtos desenvolvidos por equipas partici-
pantes no ECOTROPHELIA foram industriali-
zados ou comercializados. “O ECOTROPHELIA 

Inovar em português
Portugal surge, entre os 28 países da União Europeia, como o segundo com 
um maior número de empresas que apostaram em atividades de inovação, 
no período de 2014-2016. De acordo com os dados do Eurostat, em Por-
tugal, duas em cada três empresas com mais de 10 empregados apostam 
na inovação. Só a Bélgica, com 68% de quota, faz melhor. A Finlândia ocu-
pa o terceiro lugar (65%). “As empresas nacionais têm gradualmente apostado 
na inclusão de recursos humanos qualificados nas suas equipas, bem como es-
truturado áreas de I&D internas apoiadas por ligações à academia ou a outros 
stakeholders. A par dos sistemas de incentivos à inovação, vemos as empresas 
a apostar no reforço do investimento em atividades de I&D para geração e apli-
cação de conhecimento. Por outro lado, sentimos uma forte orientação para o 
consumidor, estando as empresas nacionais ávidas de informação de ‘business 
intelligence’, nomeadamente ao nível das tendências de inovação, mercado e 
consumo. Esta abordagem concertada tem permitido às empresas incrementar 
o seu índice de inovação e potenciar a atratividade dos produtos que desenvol-
vem e comercializam”, confirma Carla Teixeira.
O agroalimentar é um dos pilares da economia nacional cujo incentivo 

é um bom exemplo de uma iniciativa capaz 
de despoletar o carácter empreendedor dos 
estudantes no sector agroalimentar. Desafia-
mos os estudantes a desenvolverem produ-
tos de futuro, orientados para a procura de 
mercado, tendências de consumo e questões de 
sustentabilidade, sem descurar a componente 
da viabilidade económica e industrial. Nesta 
edição, tivemos bons exemplos de produtos 
que traduzem a ambição do prémio e que, a 
nosso entender, têm muitas possibilidades de 
chegar ao mercado nos próximos anos”, refere 
Carla Teixeira, responsável pelo prémio em 
Portugal. 
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à inovação deverá ser uma aposta para os próximos 
anos. O sector tem crescido fortemente e está hoje 
muito dinâmico. É um dos que mais emprego gera e um 
dos que mais exporta, tendo um impacto relevante na 
economia do país. Ao nível das exportações, o agroali-
mentar português é já reconhecido pela sua dinâmica 
exportadora, cujo crescimento médio anual, entre 2013 
e 2017, foi de 5,5%, superando as previsões. Em 2017, 
o agroalimentar representou cerca de 12% do total das 
exportações nacionais e as perspetivas são de que esta 
dinâmica do sector, acompanhada das várias estratégias 
de promoção internacional, permita manter este desem-
penho nos próximos anos. 
Portugal já disponibiliza sistemas de incentivo à inova-
ção que se traduzem no desenvolvimento de processos, 
produtos e serviços inovadores que, desejavelmente, 
chegam ao consumidor. Além disso, também incentiva a 
inovação através de organizações como a PortugalFoods 
e outros “clusters”, que têm como missão alavancar a 
competitividade do agroalimentar através do aumento 
do seu índice tecnológico e reforçar o potencial de ino-
vação. Com o mercado internacional a reconhecer, cada 
vez mais, o potencial do sector agroalimentar nacional, 
as empresas portuguesas têm capacidade para crescer, 
se modernizar, diferenciar os seus produtos e investir 
em tecnologia de ponta. 
Até porque, num mercado tão competitivo e dinâmico 
como o atual, a inovação é a melhor “arma” para con-
trapor pressões concorrenciais. “Pela dimensão do nosso 
país, penso que, para a maioria das indústrias do sector 
agroalimentar, é difícil competir em volume com os grandes 
produtores mundiais, como é o caso do arroz com os gran-
des produtores asiáticos. Mas somos, sim, muito eficientes 
em encontrar formas de acrescentar valor aos nossos 
produtos e torná-los, assim, diferenciadores. Desde logo, 
temos produtos e empresas reconhecidos internacional-
mente como os melhores da sua categoria”, defende André 
Coelho, diretor de marketing da Novarroz. “A inovação 
tem um papel importante na nossa estratégia, até porque o 

produto que comercializamos é uma ‘commodity’. Para 
nos diferenciarmos da concorrência, temos de criar 
produtos com valor acrescentado para o consumidor e 
isso só é possível através da inovação”. 
Uma gama de refeições de arroz pré-preparadas e 
outra de mistura de arroz, cereais e leguminosas, 
de cozedura rápida, são dois exemplos da inovação 
recente desenvolvida no seio da Novarroz. Um 
processo em contínuo e que vai conhecer mais 
materializações em 2019, como a nova gama que 
vem responder às novas tendências de consumo: 
produtos bio, pseudocereais e sementes. Com os 
consumidores cada vez mais informados, o grau de 
exigência está a aumentar. “Portanto, as empresas do 
sector agroalimentar português têm de saber responder 
a um mercado que procura cada vez mais produtos de 
alto valor nutricional, que exige mais transparência so-
bre os modos de produção, a proveniência dos produtos 
e, até, as características do material de embalagem. E, 
mais importante, é necessário que as empresas consi-
gam fazer tudo isso, conservando a sua competitivida-
de”, conclui André Coelho. 

Inovar para diferenciar
A segmentação cada vez mais cirúrgica do mercado, 
direcionada a perfis muito específicos de consumo, 
reflete-se na diversidade das gamas de produtos que 
os canais de venda online disponibilizam, à distância 
de um clique. Em paralelo a esta diversidade, as mar-
cas próprias, que se destacaram ao longo dos anos 
pelo fator preço, são as primeiras a desafiar os seus 
parceiros de negócio para a construção da inovação, 
diversidade e qualidade dos produtos. “Dominam o 
espaço de prateleira – física e digital – e são pioneiras 
da inovação em vários segmentos de mercado”, reforça 
Pedro Pinto, presidente do Conselho de Administra-
ção do Grupo Primor. “O agroalimentar está a evoluir 
para a personalização do consumo, que responda às 
exigências de uma vida ativa, saudável, com a garantia 
de sustentabilidade e equilíbrio do ecossistema, onde a 
recuperação e valorização do desperdício serão sinóni-
mo de marcas apetecíveis”, acrescenta. 
Pilar estratégico da empresa, o Grupo Primor tem 
equipas que se dedicam 100% à inovação, com o 
foco de dar resposta às preocupações e expecta-
tivas de um consumidor cada vez mais informado 
e exigente, nomeadamente ao nível do equilíbrio 
nutricional, com as questões de embalagem e com o 
bem-estar. A nova gama de enchidos de peru é disso 
exemplo. “Temos vindo a investir de forma crescente 
na inovação de produto, desenvolvimento tecnológico e 
investigação, em diferentes áreas do grupo, absorvendo 
recursos significativos”, sustenta Pedro Pinto. 
Com o sector agroalimentar nacional a apresentar 
uma dinâmica interessante no que à inovação diz 
respeito, tem-se assistido a uma alteração de alta 
velocidade da oferta, acompanhando tendências, 
adaptando-se aos novos estilos de vida e aos novos 
modelos de comercialização. “À tão falada trans-
formação digital, que entrou nas nossas empresas 
sem pedir licença e que nos lança enormes desafios. 
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Basta olharmos para os lineares hoje e compararmos 
com o que eram há cinco anos. Tudo mudou, o sector 
agroalimentar fê-lo”, detalha Raquel Vieira de Castro, 
administradora da Vieira de Castro. 
Empresa com um forte cariz exportador, “e, como tal, 
exposta a um escrutínio extremamente exigente de um 
universo de consumidores muito diversificado, mas tam-
bém exposta a um universo muito competitivo e con-
correncial”, desde cedo, a Vieira de Castro entendeu 
que a inovação era a única forma de responder aos 
desafios que os diferentes mercados lhe colocavam 
e de assegurar a sustentabilidade da sua marca. Com 
isto, a inovação passou a ser um dos seus eixos es-
tratégicos. “Numa altura em que o mercado é cada vez 
mais criterioso, competitivo e hoje - devemos acrescen-
tar – altamente veloz, a inovação e a inovação aberta 
assumem um papel ainda mais relevante”, defende 
Raquel Vieira de Castro. 
Em 2019, a empresa vai continuar a diversificar o 
seu campo de atuação e tem já vários projetos em 
curso, com o objetivo de reforçar a sua posição em 
Portugal e nos mercados internacionais. “Encontra-
mo-nos numa fase de consolidação do lançamento 
da nova Água e Sal Azeite e Azeitona, que apresenta 
características muito especiais. Pela primeira vez em 
toda a história da Água e Sal, desenvolvemos uma 
embalagem com uma linha gráfica totalmente diferente 
das anteriores, com uma imagem totalmente diferencia-
dora e atual, remetendo para o universo da portugali-
dade e das origens dos seus ingredientes. Esta alteração 
de packaging está diretamente relacionada com o 
posicionamento internacional que queremos dar ao 
produto, aportando valor e colocando-o num segmento 
mais premium”, exemplifica a administradora da Vieira 
de Castro. Para além da inovação no packaging, des-
tacam-se as suas características nutricionais, apenas 
com a gordura naturalmente presente no azeite, de 
baixo teor calórico. Cada dose individual de cinco 
bolachas tem apenas 67 calorias e não tem açúcares 
adicionados, apenas os naturalmente presentes nos 
ingredientes. A par do baixo teor de sal, da ausência 
de corantes e de aromas artificiais. “Podemos desta-
car também o lançamento da nova Cream Cracker com 
incorporação de sementes de sésamo, que constitui um 
passo importante para a diferenciação e a extensão do 
nosso portfólio de produtos. A Vieira continua ainda 
apostar na diferenciação das suas amêndoas e lançou, 
na Páscoa deste ano, dois novos sabores que vieram 
reforçar a sua gama mais premium: Amêndoa de Cho-
colate Ruby e Amêndoa de Chocolate Branco e Flocos 
de Maracujá. Teremos mais novidades com o lançamen-
to de mais uma variedade de Cream Cracker, desta vez 
com pimenta preta, que virá reforçar a gama atual e ir 
ao encontro dos hábitos de consumo de hoje, cada vez 
mais exigentes e sofisticados”. 
Se é certo que inovar significa contrapor as pressões 
concorrenciais, no entender de Raquel Vieira de 
Castro, vai além disso e representa contrapor-se a si 
próprio. “Portugal tem vantagens competitivas muito 
claras, como a flexibilidade, inovação e nível de serviço, 
que tem que saber defender, aumentando a sua eficiên-

dos mercados e dos consumidores colocam a inovação como um fator crítico, 
tornando-se ainda mais decisivo tendo em conta a ambição do grupo nos mer-
cados internacionais”. Ano após ano, o grupo tem vindo a incrementar o seu 
investimento direto e indireto na área da investigação e desenvolvimento, 
suporte essencial para a implementação de projetos inovadores. Para além 
de estruturas técnicas e físicas em dois polos industriais, o grupo tem, 
direta ou indiretamente, cerca de sete colaboradores especializados a tra-
balhar na área de desenvolvimento. E, nos anos mais recentes, foram vários 
os projetos que incorporam o leque de inovações do grupo. “Na categoria 
das massas, destacaria as gamas Milaneza Wok e Milaneza Natura com fibra 
de aveia. Nos cereais, as papas de aveia da Nacional, com um conceito ‘pick & 
go’. São projetos que apresentámos e que tiveram uma reação muito positiva 
do mercado e do consumidor. Estes três projetos conjugam diversas tendências 
como a saúde, o equilíbrio, a conveniência e, inclusivamente, a componente 
étnica inspiracional”, exemplifica Graça Amorim. 
Portugal é diferenciador em muitos produtos do agroalimentar pelas ca-
racterísticas da sua própria gastronomia e história, que devem ser poten-
ciadas, trabalhando-se a marca Portugal com consistência e competência. 
“O património gastronómico e a capacidade nacional de aliar a inovação à 
tradição traduz-se, hoje, em produtos nacionais reconhecidos pela sua qualida-
de, segurança e diferenciação”, reforça Carla Teixeira. “Em Portugal, o sector 
agroalimentar é um dos melhor preparados, tanto ao nível dos empresários, que 
arriscam e investem, como ao nível de produto e know-how. Somos um país 

Portugal é o segundo país da UE a 28 com maior número de empresas que apostaram em inovação entre 2014/2016.

cia ao longo de toda a cadeia de valor. Temos que otimizar processos 
para que as nossas vantagens competitivas não sejam ultrapassadas 
por outros fatores”, conclui. 
Até porque uma inovação bem-sucedida é aquela que conquista o 
consumidor, não só no mercado nacional, mas também no global, 
cada vez mais ao alcance através do digital. “Estima-se que, até 
2022, 10% a 12% dos produtos de grande consumo sejam transacio-
nados via e-commerce. Aliás, na China, hoje, 16% destes produtos são 
comercializados via e-commerce. Assim sendo, tal como em outros 
processos de desenvolvimento hoje estabilizados, o agroalimentar terá 
que considerar estas tendências como uma realidade em curso, que 
irá afetar os modelos transacionais, a logística e a forma como nos 
relacionamos com os nossos clientes e consumidores num futuro muito 
próximo”, confirma Graça Amorim, administradora da Cerealis. 
Eixo de crescimento da Cerealis, a inovação tem sido “absoluta-
mente decisiva no desenvolvimento das nossas marcas, tornando-as 
diferenciadoras e mais fortes. Os elevadíssimos níveis de exigência 
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produtor que não compete pelo preço, mas sim pela 
qualidade e diferenciação, o que nos permite concorrer 
sobretudo em segmentos de mercado dispostos a pagar 
por produtos de valor acrescentado”.
Produtos como o iogurte de leite de cabra lançado, 
em 2017, pela Tété, desenvolvido em parceria com 
duas entidades do sistema científico nacional e que 
também contou com o apoio da PortugalFoods. 
“Além de termos sido a primeira empresa portugue-
sa a produzir este produto, quisemos ir mais longe e 
desenvolvemos uma receita com baixo teor de gordura, 
sem adição de açúcares e sem lactose. Brevemente, 
iremos lançar outro produto, também desenvolvido 
com a academia, que vem trazer uma nova abordagem 

à forma de consumo de lácteos e permitir-nos estar pre-
sentes junto de outros públicos”, avança João Amaro, 
diretor geral da Tété, empresa que investe 3% do seu 
orçamento global anual em qualidade e inovação. “A 
nossa perspetiva face a tudo o que fazemos é criar valor 
acrescentado, ou seja, ter produtos que transcendam a 
oferta regular do mercado e que se traduzam em valor 
efetivo para os nossos consumidores. E a inovação, não 
sendo a única, é uma das respostas possíveis para essa 
abordagem”. 

Ligação à academia
Os exemplos dados pela Tété testemunham um 
estreitamento da relação entre a academia e as 
empresas. “Existe uma ligação positiva entre academias 
e empresas. No caso da Cerealis, a ligação entre as 
universidades e polos científicos tem vindo a ser funda-
mental no desenvolvimento dos desafios constantes de 
inovação que o mercado nos tem colocado”, confirma 
Graça Amorim. Uma visão semelhante à de Pedro 
Pinto. “O Grupo Primor tem tido, ao longo dos anos, 

uma estreita ligação com as universidades. Noto que a relação entre 
empresas e universidades tem evoluído muito ao longo dos tempos e é 
hoje uma relação mais aberta e de estreita cooperação, o que propor-
ciona uma ligação cada vez maior. Diria que o reforço desse alinha-
mento, nomeadamente nas áreas do conhecimento tecnológico e do 
consumidor, será o fator do sucesso para que o conhecimento gerado 
nas universidades produza mais e melhores efeitos na economia e na 
sociedade”, conclui.
Mas existe ainda um caminho a percorrer e potencial a explorar. “A 
responsabilidade dessa aproximação cabe às duas partes. Às empresas 
cabe ter a capacidade de abrir as suas portas e partilhar os seus proble-
mas e projetos e à academia, na nossa opinião, cabe ter capacidade de 
passar do plano exclusivamente teórico para o plano mais prático. Da 
nossa experiência, as duas partes têm muito a ganhar”, sublinha João 
Amaro. 
Iniciativas como o ECOTROPHELIA servem também este propósi-
to, aproximando ainda mais estes dois mundos “que não devem ser 
antagónicos, mas complementares, potenciando a experiência junto dos 
nossos jovens com casos práticos passíveis de ser realizados, motivan-
do-os e ajudando-os na formação como futuros profissionais e, quem 

sabe, como colaboradores das próprias empresas”, remata Graça 
Amorim. 
Confrontadas com a competitividade dos mercados e com as 
exigências do consumidor atual, as empresas nacionais veem-se 
desafiadas em vários domínios da sua atividade, desde a inova-
ção de produto, até às soluções de embalagem ou sustentabi-
lidade dos seus processos. Nesse sentido, procuram respostas 
efetivas a estes desafios, baseadas em conhecimento. “Temos 
um sistema científico que, gradualmente, se tem adaptado a este 
novo paradigma, procurando cada vez mais aplicar competências e 
valorizar conhecimento através da sua transferência para o sector. 
Em ambos os lados da balança, podemos potenciar esta ligação”, 
nota Carla Teixeira. 

A que sabe o futuro?
A esse nível, a PortugalFoods tem procurado atuar como en-

tidade de interface. O prémio ECOTROPHELIA, por exemplo, tem 
sido capaz de identificar talento e capital humano que hoje integra 
nas marcas portuguesas. “Queremos ter em competição produtos 
altamente ecoinovadores, alinhados com as tendências de consumo 
e com potencial de comercialização, tendo em vista a valorização 
económica do conhecimento e talento aplicado aos projetos”, destaca 
Carla Teixeira. “Decorridas três edições, os números falam por si: das 
candidaturas e equipas concorrentes, às entidades do ensino superior 
envolvidas, passando pela comunidade de empresas que acompanha-
ram a iniciativa até mesmo à criação de uma startup neste ecossiste-
ma. A qualidade da iniciativa em Portugal tem também conquistado 
o reconhecimento e notoriedade junto da sociedade, tendo mesmo, 
nesta terceira edição, obtido a honrosa atribuição do Alto Patrocínio da 
Presidência da República”.
A amostragem das inovações ao longo das três edições reúne já um 
universo de mais de meia centena de produtos que têm como de-
nominador comum a ecoinovação, a diversidade e a qualidade. Um 
salame do mar, uma alternativa à charcutaria, constituído por peixe 
capturado nas águas frias do Atlântico e por legumes frescos. Um 
snack salgado composto por dreche, um subproduto da indústria 
cervejeira, e especiarias. Uma gama de bebidas derivadas de soro 
de leite, com polpa de morango, ricas em antioxidantes e probióti-
cos, que em breve deverá chegar ao mercado, fruto da fundação da 
startup Toal Ecobebidas. É a isto que sabe o futuro.
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On the go: a complexidade de 
um consumo conveniente

Cada vez mais, o consumidor português “pede” às marcas 
que se adaptem ao seu estilo de vida e, com o crescente 
aumento de possibilidades de escolha no mercado, sai a 
ganhar deste complexo ambiente competitivo quem melhor 
conseguir dar resposta aos três mais importantes motivos de 
consumo da atualidade: prazer, conveniência e saúde.

ANÁLISE
TEXTO Cláudio Silva, Senior Expert 
Solutions Executive da Kantar
FOTOS D.R.
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verificamos algumas particularidades na escolha. Por exemplo, se em quase 
metade das ocasiões gerais do consumo fora de casa o café está presente, 
no “on the go” surge apenas em um quarto dos momentos e, em sentido 
contrário, vemos que a presença das bebidas energéticas é seis vezes 
maior. Também dentro do consumo de lácteos preferimos as opções mais 
práticas, como o iogurte, ao invés do leite, ou nos refrigerantes damos prio-
ridade às variedades sem gás, em detrimento dos seus homólogos com gás, 
teoricamente menos saudáveis e com menor resistência à agitação. 
O tipo de consumidor também está em mutação e, além deste momen-
to de consumo continuar a estar bastante ligado aos consumidores mais 
jovens, até 34 anos, está igualmente a ganhar bastante afinidade com as 
restantes faixas etárias, abrindo cada vez mais espaço a novos conceitos de 
oferta e a uma comunicação mais diferenciada e abrangente. 
É verdade que mais portugueses estão a tornar-se adeptos deste tipo de 
consumo, mas o que mais está a impulsionar este fenómeno é a regulari-
dade com que está a ocorrer no nosso dia-a-dia. Comparando com 2016, 
em média, cada português está a realizar mais 30% deste tipo de consumo 
nas suas rotinas. Para isso contribui o facto de, apesar deste momento de 
consumo ser bastante mais comum nos períodos da tarde, estar a crescer 
bastante nos momentos da manhã, tanto a meio da manhã como ao peque-
no-almoço. 

Ser mais do que um local de passagem
Ainda mais curiosa tem sido a adesão aos canais de compra para este tipo 
de consumo, que tem tido algumas alterações, sobretudo nos últimos três 
anos. Neste espaço de tempo, assistimos ao pico do investimento da dis-
tribuição moderna não só em promoções, mas na aposta na proximidade, 
para mais do que levar o comprador à loja, levar a loja ao comprador. 
A primeira resposta a este crescimento surgiu através das máquinas de 
vending, verificando-se um crescimento não só em número, mas principal-
mente a nível de sortido, procurando estar cada vez mais entrosado com a 
procura atual. Foram dados passos importantes na oferta de produtos de 
características mais completas e saudáveis. 
No último ano, foi a vez do canal Horeca organizado ganhar algum protago-
nismo, fazendo da proximidade a sua principal arma, munindo-se igualmen-
te de uma oferta mais atual, sobretudo na área dos snackings. 
Quem sai a perder desta equação é o comércio tradicional, como as mer-
cearias, que, muitas vezes localizadas em pontos de passagem, têm sentido 
alguma dificuldade em combater os novos conceitos de oferta e procura.

A importância de entrar na rotina de consumo
Percebemos, assim, o quão difícil pode ser responder a estas necessidades 
quando falamos do tipo de consumo “on the go”. Nunca foi tão impor-
tante como agora estar no sítio certo com o produto mais adequado, mas 
também oferecer um produto meramente conveniente pode já não ser su-
ficiente para conquistar um lugar neste momento de consumo. É mais um 
espaço de consumo em crescimento a ser explorado e que joga com aquele 
que continua um dos maiores trunfos da compra para o consumo fora de 
casa: a compra por impulso.

Num contexto de maior minuciosidade no 
planeamento que fazemos das compras para 
nossa casa, e em que cada vez mais é valoriza-
do o tempo que temos disponível para fazer-
mos as coisas de que gostamos, é fulcral haver 
“triggers” de consumo em que as marcas se 
possam destacar, que consigam contornar esta 
rotina de compra e que aproveitem da melhor 
forma todos os momentos de consumo.

Mais do que um momento de conveniência
Na tentativa de aproveitar todos os minutos 
disponíveis, surgem novas ocasiões de consu-
mo e a que nos focamos hoje não necessita 
de mesa e cadeira para acontecer: falamos do 
consumo “on the go”. O consumo em deslo-
cação, sem um sítio fixo e definido, tem vindo 
a ganhar espaço na rotina dos portugueses e, 
atualmente, já representa mais de 8% de todos 
os momentos em que consumimos fora de 
casa. 
Este é, no entanto, um tipo de consumo em 
constante evolução e que já apresenta moti-
vações diferentes das que observávamos há 
alguns anos atrás. Os motivos de consumo que 
mais se destacam neste momento continuam 
a estar principalmente relacionados com o 
colmatar necessidades básicas, como a vontade 
de comer e beber, ou simplesmente por hábito. 
Porém, nos últimos anos, tem-se verificado 
um crescimento de motivações relacionadas 
com o prazer e, inclusivamente, com a saúde. 
Se, em 2016, estes dois motivos de consumo 
representavam 43% das ocasiões de consumo 
“on the go”, atualmente já representam mais de 
metade.

As mudanças do consumidor e do consumo
Quando analisamos os produtos com maior 
afinidade com este momento de consumo, 
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O tamanho pequeno é a nova 
sensação: barras snack 
para comer em movimento

Kathryn Fox, Global Marketing Manager na Videojet Technologies, aborda a 
crescente popularidade das barras snack para comer em movimento na Europa 
e a forma como os fabricantes podem garantir máxima produtividade através de 
sistemas de codificação e marcação avançados.

CODIFICAÇÃO
TEXTO Kathryn Fox  

FOTOS Shutterstock

um mundo em que a comodidade é rainha e as 
pessoas estão constantemente em movimento, o 
consumo de snacks em movimento entre refeições 
tornou-se um hábito adquirido da dieta europeia. 
As barras snack são um formato de destaque neste 
sector. Só em 2016, o mercado europeu de barras 
snack registou receitas de 3.841 milhões de dólares, 
de acordo com um relatório publicado pela Mordor 
Intelligence. 
Este crescimento deverá continuar, com uma taxa 
composta de crescimento anual (CAGR) prevista de 
3,1%, entre 2018 e 2023, justificada, em grande 
parte, pelas vendas de barras de pequeno-almoço. 
No Reino Unido, por exemplo, 22% dos adultos 
consomem regularmente o pequeno-almoço em 
movimento, pelo menos, uma vez por semana e, em 
toda a Europa, as barras de pequeno-almoço repre-

sentam mais de 50% da quota de mercado total das 
barras snack.
As barras energéticas, de granola e à base de frutos 
compõem a maior parte do mercado restante e 
os consumidores continuam a ser atraídos para 
opções para comer em movimento mais saudáveis. 
Ter pouco tempo não significa que os consumido-
res estejam dispostos a fazer cedências a nível de 
valores nutricionais, por isso, as marcas têm reagido 
à procura crescente em conformidade. As barras 
snack integrais são a categoria de crescimento mais 
rápido, de acordo com o relatório da Mordor Intelli-
gence, sendo que as barras energéticas e proteicas 
também se revelam populares, em especial, após 
o exercício físico. A portabilidade e conveniência 
tornam as barras snack uma opção muito versátil, o 
seu tamanho compacto contribui para uma redução 
do desperdício alimentar e evita a ingestão alimentar 
compulsiva.

Espaço, velocidade e sustentabilidade 
Para os fabricantes, existem vários desafios associa-
dos à produção de barras snack, incluindo a ne-
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cessidade de fornecer determinada informação obrigatória 
numa superfície muito reduzida, como os números de lote 
e os prazos de validade. Os códigos têm de ser claramente 
visíveis, para garantir que o consumidor identifica facilmente 
a informação de produto importante, enquanto os números 
de lote e a informação de código de barras têm de ser lidos 
sem problemas pelos dispositivos de leitura.
Garantir a consistência e a precisão também é um desafio. 
As embalagens de uma só utilização têm de ser codificadas 
numa área frequentemente reduzida e que exige precisão. 
Erros como códigos deformados resultam numa potencial 
quebra da produtividade e podem ter um impacto financei-
ro.
As embalagens mais pequenas requerem mais materiais de 
embalagem. Consequentemente, o excesso de embalagem 
e o seu impacto no ambiente tem vindo a tornar-se numa 
preocupação. O equilíbrio entre conveniência e sustentabili-
dade é também um grande desafio a nível do embalamento 
das barras snack. 

Um “amigo flexível” 
As barras snack são, na maior parte dos casos, embaladas 
com película flexível, a qual pode ser impressa antes do em-
balamento do produto em máquinas de embrulho de fluxo. 
Neste caso, as impressoras de impressão por transferência 
térmica (TTO) são a solução ideal. As impressoras de TTO 
utilizam uma cabeça de impressão de alta resolução e uma 
fita de transferência térmica para criar imagens nítidas e de 
elevada qualidade, a velocidades até 500 embalagens por 
minuto.
Além de informação padrão de lote e prazo de validade, as 
cabeças de impressão de alta resolução imprimem logótipos, 
gráficos e códigos de barras. Esta característica pode repre-
sentar uma vantagem significativa, por permitir aos fabrican-
tes ter em stock menos SKUs de embalagens pré-impressas, 
já que podem imprimir de acordo com as necessidades.
O software de controlador avançado oferece uma interface 
intuitiva que permite aos operadores eliminar erros de codi-
ficação em impressoras de TTO. Algumas das impressoras de 
TTO também têm software de proteção de código adicional, 
o iAssure, que garante uma proteção de código inteligente 
aos clientes. O iAssure realiza verificações de ponto de im-
pressão em tempo real, permitindo detetar erros de impres-
são recorrentes significativos mais rapidamente do que os 
controlos de qualidade manuais. Através de um processo de 
captura de imagem, análise e comparação, quaisquer códi-
gos que não correspondam ao formato desejado podem ser 
rejeitados instantaneamente. Este software ajuda os clientes 
a identificar rapidamente códigos ilegíveis, reduzindo assim 
o desperdício de embalagem e o tempo de recuperação.

SGM Ferias & Servicios S.L.
Núñez de Balboa, 94 - 1º C
28006 Madrid
Tel. +34 91 3598141
Fax +34 91 3500476
info@koelnmesse.es

COLÓNIA 

AMAZING
Encontre velhos e novos amigos. 
Um espaço único de networking

desde 1919.

Assegure o seu bilhete em
www.anuga.com/tickets
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Limpeza, nitidez, precisão 
Os sistemas de marcação a laser são 
altamente eficazes quando os fabricantes 
necessitam de produtos individuais codifica-
dos a alta velocidade. Devido à variedade em 
termos de ingredientes e nutrição, assistimos 
a uma proliferação de produtos de barras 
snack determinados pelos requisitos do 
consumidor. A necessidade de paragem e 
configuração para diferentes produtos resul-
ta num tempo de inatividade nas linhas de 
produção flexíveis superior ao que acontece 
com as linhas de produção dedicadas. 
O software de controlador de laser avança-
do, como os assistentes de configuração de 
linha, juntamente com um conjunto de fer-
ramentas de produtividade, pode ajudar os 
operadores a minimizar o tempo de inativi-
dade planeado e não planeado. Dependendo 
da familiaridade do utilizador, os assistentes 
de configuração de linha podem ser 25% a 
50% mais rápidos do que as interfaces de 
controladores antigos. Mesmo quando o 
número de trocas diárias é baixo, essa eco-
nomia de tempo pode representar horas de 
produção significativas ao longo de um ano. 
Adicionalmente, as funcionalidades de prote-
ção de código permitem aos supervisores de 
produção e às equipas de controlo de quali-
dade criar facilmente, durante a configuração 
do trabalho, regras de verificação de erros 
que limitam as introduções do operador a 
opções predefinidas. 
As soluções a laser também permitem mini-
mizar a utilização de embalagens e contri-
buem para atingir determinados objetivos 
de responsabilidade social corporativa. Pelo 
facto das soluções a laser não utilizarem 
consumíveis, à exceção da eletricidade, e 
por não precisarem de muita manutenção, 
as unidades de produção conseguem reduzir 
o desperdício de produção provocado pelo 
tempo de inatividade planeado e não planea-
do e diminuir significativamente ou eliminar 
frequentemente a utilização de compostos 
orgânicos voláteis. 

Uma opção versátil 
A impressora de jato de tinta contínuo (CIJ) 
é uma excelente opção para os fabricantes 
de barras snack que pretendem facilidade de 

integração, já que podem efetuar a codificação e marcação em caixas de cartão 
e películas de plástico, antes ou após o embalamento de um produto. 
Embora as regulamentações no sector alimentar sejam rigorosas e complexas, 
foi desenvolvida uma seleção de tintas para satisfazer os requisitos únicos. 
Uma recém-lançada marca de materiais, a iQMark, que inclui tintas, makeups, 
produtos de limpeza e fitas, foi desenvolvida para cumprir as normas go-
vernamentais e da indústria mais rigorosas, ajudando os clientes a atingir os 
seus objetivos de responsabilidade social corporativa. A iQMark oferece mais 
de 30 tintas que satisfazem esses requisitos. Uma das mais recentes tintas 
iQMark para impressoras CIJ está em conformidade com a Lista de Exclusão da 
Associação Europeia de Tintas de Impressão (EuPIA). Os consumíveis iQMark 
também promovem iniciativas ecológicas, ajudando os clientes a reduzir ou 
mesmo eliminar a metiletilcetona, emissões de compostos orgânicos voláteis e 
o consumo de energia e de matérias-primas. 
Para responder às preocupações dos fabricantes relacionadas com a possibili-
dade das tintas e os fluidos poderem contaminar o ambiente de produção ali-
mentar, os microchips integrados no processo de CIJ garantem a utilização do 
fluido correto, enquanto um sistema de alimentação de fluido Smart Cartridge 
elimina os derrames. 
Tal como as tecnologias a laser e de TTO, as impressoras de CIJ também 
incluem interfaces intuitivas para garantir a eliminação de erros de codificação. 
Especialmente quando é essencial realizar trocas, torna-se fundamental melho-
rar a eficiência e maximizar o tempo de atividade. Para garantir funcionalidade 
e resultados limpos e precisos, as impressoras de CIJ são uma opção adequada.

Os grandes desafios tornam-se pequenos 
Cada vez são maiores os desafios enfrentados pelos fabricantes de barras 
snack. A impressão numa área reduzida e que exige precisão a altas veloci-
dades é suficientemente desafiante, para não falar da necessidade de evitar 
interrupções de produção devido a erros de impressão. 
Graças à sua compreensão geral do produto, dos substratos de embalagem, 
das velocidades de operação e dos requisitos regulamentares, um fornecedor 
especialista em codificação e marcação torna pequenos os grandes desafios, 
permitindo ao fabricante focar-se na área mais importante da sua produção e 
continuar a fornecer ao consumidor opções de snack práticas e saudáveis.
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Bom Petisco dinamiza a 
categoria com sardinhas 
em conserva

Reconhecida em Portugal 
e além-fronteiras pelo 

seu atum em conserva, 
a marca nacional 
Bom Petisco fez, 

recentemente, uma nova 
aposta no segmento de 

conservas: uma gama 
completa de sardinha em 

lata, em cinco molhos 
diferentes (azeite, 

tomate, tomate picante, 
óleo e óleo picante). 

Um desafio totalmente 
diferente, para um 

consumidor e um tipo 
de consumo distintos. 
E um lançamento que 

se insere na missão 
da Cofaco, proprietária 

da icónica marca, de 
dinamizar e valorizar a 

categoria, mostrando aos 
consumidores que uma 

conserva de qualidade 
pode ser a estrela de 

qualquer refeição.

ALIMENTAR
TEXTO Bárbara Sousa

FOTOS Sara Matos 



49
Grande Consumo”

A
cessária grande inovação. Mas tudo mudou, em 2015, 
quando a empresa começou a ouvir os seus clientes e a 
perceber que tinha que fazer movimentos de inovação 
grandes”, explica Pedro Ferreira, diretor de Unidade 
de Negócio da Cofaco Açores.
Há mais de 50 anos no mercado como a marca para 
conservas de atum, o grande receio dos responsá-
veis por este “empurrão” era que, na cabeça dos 
consumidores, Bom Petisco estivesse conotada 
a atum. Pois, como afirma o slogan, “Atum é Bom 
Petisco”. “Tivemos que dissipar esta dúvida e, em 2017, 
fizemos uma grande auscultação ao consumidor. Sentá-
mos, em muitos pontos do país, centenas de consumi-
dores e perguntámos o que para eles era atum, como é 
que compravam e a que é que davam mais importância, 
qual era a sua árvore de decisão de compra e o que 
pensavam das nossas marcas. Aprendemos imenso. 
Uma coisa que aprendemos foi a melhor forma de ex-
por os produtos no linear. Em segundo lugar, tirámos as 
dúvidas de que, na cabeça do consumidor, Bom Petisco 
não serviria só para o atum, mas poderia servir para um 
conjunto de outras coisas. Aliás, alguns consumidores 
até já achavam que havia outras ofertas em Bom Petis-
co, tal era a força da marca”, diz o diretor. 

“Puxar a brasa” à sardinha
Passada a incerteza, o que ficava a faltar era a 
sardinha e, estando as instalações nos Açores 
exclusivamente vocacionadas para produzir atum, 
era necessário encontrar um parceiro industrial de 
confiança. Desde setembro de 2018 até inícios de 
junho deste ano, os pescadores portugueses não 

 Cofaco, dona da portuguesa Bom Petisco, já estava 
a olhar para as sardinhas há bastante tempo, antes 
de conseguir lançá-las em Portugal. Este é, afinal, um 
grande desafio para uma empresa com um grande 
foco industrial e uma conserveira por natureza, 
cuja fábrica única e exclusivamente produz um tipo 
de peixe: o atum. “A nossa grande marca, que é a 
Bom Petisco, líder do mercado e marca de confiança, 
acarinhada pelas pessoas há tantos anos, é uma marca 
que esteve sempre completamente focada no atum. 
A verdade é que o atum vale 85% do mercado das 
conservas de peixe. Portanto, em Portugal, consome-se 
muito atum comparativamente até com outros países 
da Europa, onde a sardinha tem bastante mais peso. A 
sardinha, em Portugal, vale cerca de 7% do mercado”, 
explica Catarina Ferraz, adjunta da administração 
para a área de Marketing da Cofaco Açores.
São vários os passos e várias apostas que separam 
o momento em que se considerou uma gama de 
sardinhas em lata até ao seu recente lançamento. No 
fundo, havia a necessidade de se consolidar (bastan-
te) aquilo que era a sua oferta no atum. Mais pre-
cisamente, com o lançamento de novos formatos e 
novos molhos. “Sabendo que mais de 95% do mercado 
do atum está nos molhos clássicos – o óleo, o azeite e o 
natural – o que nós fizemos foi, além das latas de 120 
gramas, ter também uma oferta completa nas latas de 
200 gramas e nas latas de 385 gramas, que, no fundo, 
são os formatos familiares. O formato de 200 gramas 
é quase um exclusivo nosso, o que nos orgulha muito”, 
continua a responsável.
Já em 2018, a marca açoriana introduziu novos sa-
bores e dividiu a sua gama de atum em lata em duas 
categorias de produto. De um lado, o que chama 
de sabores clássicos, compostos por conservas de 
atum em óleo, ao natural e em azeite. Do outro, 
os sabores mais originais, como o atum em azeite 
virgem extra e orégãos, pimenta da terra e ervas 
finas e, ainda, cinco pimentas. “O facto de ser uma 
empresa tradicional e ganhadora ao longo dos anos 
fê-la acreditar, durante muito tempo, que não era ne-

Além de se ter tornado um 
mercado “trendy”, também 
graças aos recentes picos de 
turismo e um crescente interesse 
no país bem conhecido pelas suas 
conservas, os peixes enlatados 
são apelativos a consumidores 
preocupados com a saúde 
e o seu bem-estar
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puderam regressar para o mar para apanhar sardinha, 
uma medida que teve como objetivo de proteger o 
stock. Com a atividade assim suspensa durante grande 
parte do ano, os responsáveis da Cofaco assumiram, 
desde o início, que a escassez de matéria-prima nacional 
poderia ser um obstáculo a esta nova aposta. Assim, a 
sardinha Bom Petisco não é exclusivamente portugue-
sa. “Aliás, não há sardinha portuguesa necessária para a 
produção de todas as conserveiras. Seria impossível. O tipo 
de sardinha que usamos é uma sardinha atlântica, portanto, 
pode ser pescada em todas as áreas do Oceano Atlântico”, 
esclarece Catarina Ferraz. “O que fizemos foi encontrar 
uma ficha técnica ideal para uma sardinha Bom Petisco. A 
Bom Petisco tem um valor que, para nós, é inquestionável: 
a qualidade. Mas nas sardinhas é preciso ser muito mais ri-
goroso nesse controlo de qualidade porque é um peixe mais 
volátil. Não pomos um atum inteiro dentro da lata, mas 
colocamos uma sardinha quase inteira dentro de uma lata”.
O parceiro, que está sediado em Peniche, tem, segundo 
Pedro Ferreira, uma forma de produzir sardinhas que é 
muito qualitativa e que aproxima o resultado final daqui-
lo que é uma sardinha fresca. Estavam, assim, reunidas 
as condições, “com um packaging fantástico, a que se 
chegou juntamente com as nossas agências criativas”.
E o resultado tem sido mesmo um sucesso. Uma semana 
nas lojas Sonae garantiu à Bom Petisco 33% das vendas, 
na categoria de sardinha, deste grupo retalhista. A nível 
anual, o objetivo da marca é atingir os 10% de quota 
em valor no mercado nacional, mas ao fim do primeiro 
mês e meio desde o seu lançamento já contava com 8%. 

“Acreditamos verdadeiramente 
que vamos superar e que vai ter 
uma aceitação muito grande”, 
refere Pedro Ferreira. “Ao final 
do primeiro mês e meio, pode-
mos já dizer que há repetição 
de compra. Quem comprou e 
experimentou voltou a repetir 
e estão a juntar-se novos con-
sumidores. Cremos que vamos 
ter um papel fundamental para 
o desenvolvimento da própria 
categoria”.
Em geral, o sector conser-
veiro nacional tem sofrido 
algumas alterações positivas. 
Além de se ter tornado um 
mercado “trendy”, também 

graças aos recentes picos de turismo e um 
crescente interesse no país bem conhecido pelas 
suas conservas, os peixes enlatados são apelati-
vos a consumidores preocupados com a saúde e 
o seu bem-estar. Sob o ponto de vista de saúde, 
é reconhecida a sua qualidade pois é, simples-
mente, peixe cozido preservado de forma natural 
e sem conservantes. Contudo, sob o ponto de 
vista do valor percebido de uma conserva, ainda 
há alguns passos a dar, especialmente junto 
do público mais jovem. “A questão da valoriza-
ção é, para nós, muito importante. Só mudando 
hábitos de consumo é que isto pode acontecer e a 
mudança do hábito de consumo tem muito a ver 
com a perceção do que é uma conserva”, explica 
Catarina Ferraz. “O nosso trabalho, nos últimos 
anos, e o que acreditamos que será o desafio dos 
próximos anos, será mudar o paradigma do que é 
uma conserva. Para deixar de ser simplesmente um 
produto do tempo da guerra, que dava para fazer 
uma refeição rápida para muitos, simples e sem 
grande confusão, para ser um produto que posso 
usar em qualquer momento do dia e para qualquer 
público”.

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

https://youtu.be/uyz31_PnNf4
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93% 
dos lares em Portugal Continental 

compraram a categoria 
no último ano

COMPRARAM 
11 vezes

POR VISITA 
4 Un.

GASTARAM 
3,17€ por visita

77% 
dos lares em Portugal Continental 

compraram a categoria 
no último ano

COMPRARAM 
8 vezes

POR VISITA 
2 Un.

GASTARAM 
1,74€ por visita

CONSERVAS DE PEIXE 

166,4 
milhões Un. -2% 

159,0 
milhões € +1% 

56,6 
milhões Un. -2% 

48,2 
milhões € 0% 

SALSICHAS em 
CONSERVA

INFOGRAFIA
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95% 
dos lares em Portugal Continental 

compraram a categoria 
no último ano

COMPRARAM 
15 vezes

POR VISITA 
1 Kg.

GASTARAM 
1,53€ por visita

78% 
dos lares em Portugal Continental 

compraram a categoria 
no último ano

COMPRARAM 
7 vezes

POR VISITA 
0,728 Kg.

GASTARAM 
0,92€ por visita

VEGETAIS ENLATADOS 

57,4 
milhões Kg. -2% 

97,5 
milhões € +3% 

20,1 
milhões Kg. +4% 

25,4 
milhões € +5% 

PRODUTOS de 
TOMATE em CONSERVA 

Fontes: Nielsen Market Track | Ano Móvel findo a 21 de abril de 2019, 
Nielsen HomeScan / Painel de Lares (Ano Móvel findo a 24 de março de 2019)
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A história da marca siggi’s 
começa em 2004, quando Siggi 
Hilmarsson sentiu saudades de 

casa, mais propriamente de skyr, 
um iogurte de alta proteína e 

cremoso da Islândia. Os iogurtes 
que encontrava nas prateleiras 

dos supermercados norte-
americanos eram muito doces 

e artificiais para o seu gosto. 
Usando uma receita enviada pela 

mãe, Siggi Hilmarsson começou 
a confecionar skyr na pequena 

cozinha do seu apartamento 
em Nova Iorque. Em poucos 
meses, deixou o emprego e 

comprou equipamento para 
fabricar iogurte com ingredientes 

simples e não muito açúcar. 
Hoje, a receita ainda se mantém 

fiel à tradição islandesa. Os 
produtos da siggi’s, que já estão 

à venda na distribuição moderna 
em Portugal, não contêm 

conservantes, espessantes, 
adoçantes, sabores ou cores 

artificiais.

O skyr que domina 
o mercado 
norte-americano 
chega a Portugal

ALIMENTAR
TEXTO Bárbara Sousa
FOTOS D.R.
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Skyr é um produto tão clássico e padrão na Islândia como 
o bacalhau é em Portugal. É algo que está sempre por 
perto, está na cozinha, crescemos a comer skyr. Nem se 
pensa muito nisso”, afirma Siggi Hilmarsson, fundador da 
marca siggi’s. Mas em 2004, quando foi estudar para 
a Universidade de Columbia, em Nova Iorque, não era 
assim tão simples de encontrar skyr nas prateleiras dos 
supermercados. Aliás, os iogurtes nas prateleiras norte-
-americanas eram demasiado doces e com demasiados 
ingredientes para o gosto de Siggi Hilmarsson. “Notei 
que muitos dos iogurtes tinham muito açúcar. O iogurte 
mais vendido, na altura, tinha 28 gramas de açúcar por 
copo. Se convertermos, trata-se de uma proporção maior 
de açúcar por 100 gramas do que a que existe numa 
Coca-Cola. As pessoas presumem que o iogurte é sempre 
saudável”, explica.
As saudades que sentia da textura espessa do skyr, o 
iogurte da sua terra natal, foram o motivo que impul-
sionou o empreendedor a reproduzir uma receita que 
a mãe lhe enviou da Islândia. Foi na cozinha do seu 
apartamento em Nova Iorque que começou as primeiras 
experiências com fabrico de iogurte. Apesar de melhorar 
com a experimentação, os bons resultados eram difíceis 
de atingir. Siggi Hilmarsson rapidamente aprendeu que 
é muito difícil fazer-se iogurte na cozinha, pois é preciso 
controlar a temperatura com muita precisão. Foi, então, 
que decidiu alugar uma pequena fábrica de lacticínios. 
“Nesta fábrica, fiz um ótimo iogurte. Tinha um packaging 
agradável e um bom sabor. Parecia muito melhor e muito 
mais apetitoso do que o que estava no meu frigorífico. Dei 
aqueles copos a provar a amigos e familiares. Um deles foi o 
meu professor de pós-graduação, que me disse que gostava 
muito do iogurte e que seria o meu primeiro investidor se eu 

parasse de trabalhar e começasse um negócio. O próximo 
era uma loja icónica em Manhattan, chamada Murray’s 
Cheese, muito famosa em West Village, onde me disseram 
que queriam vender o iogurte se eu o fizesse regularmente”, 
diz Siggi Hilmarsson, que ainda estava longe de imaginar 
o sucesso que o seu iogurte “caseiro” iria ter anos mais 
tarde. 
Começou a vender, em 2006, num mercado de rua 
em Manhattan, onde a palavra foi passando, principal-
mente, entre os jovens urbanos, que descobriram um 
iogurte novo e diferente, com ingredientes naturais, 0% 
de matéria gorda e sem quaisquer adoçantes, corantes 
ou conservantes. “Tinha impresso uma placa que dizia 
‘iogurte espesso realmente delicioso, todo natural, muita 
proteína, baixo teor de gordura e açúcar’. E essa tem sido, 
praticamente, a nossa estratégia desde então. Não estamos 
a tentar mexer com ingredientes artificiais. Nem colocamos 
aromas. Somos o único iogurte nos Estados Unidos da 
América que não usa aromas, só usamos fruta verdadeira. 
E não temos muito açúcar”, explica Siggi Hilmarsson. Os 
iogurtes da siggi’s apenas têm acrescentado “um toque” 
de açúcar de cana nas variedades de fruta.
Com uma procura crescente, Siggi Hilmarsson criou a 
sua própria empresa, The Icelandic Milk & Skyr Cor-
poration, e a marca siggi’s. Em 2008, conseguiu um 
contrato com a cadeia de retalho Whole Foods Market, 
especializada em produtos biológicos e naturais e hoje 
propriedade da Amazon. “Mas não nos tornámos logo 
numa marca ‘mainstream’. Os norte-americanos estavam 

tão acostumados a um iogurte doce que, 
quando experimentaram o skyr, acharam 
que sabia a nada. Estavam acostumados 
a esses sabores artificiais que explodem 
na boca, mas que não têm gosto a fruta 
real. Penso que isso distorceu o paladar 
das pessoas, especialmente das crianças”, 
sustenta.
Até que, em 2012, no mercado norte-
-americano, o diálogo sobre alimenta-
ção e saúde mudou. Os consumidores 
começaram a ficar mais apreensivos 
com o açúcar. “Já falávamos sobre o 
açúcar há cerca de sete anos e esse era 
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Para além do mercado nacional, a siggi’s está 
a ser comercializada, desde abril, em alguns 
países europeus, sendo o mercado inglês o 
“first mover”, com um lançamento feito já em 
janeiro deste ano

um dos nossos pontos principais. O nosso negócio 
deixou de ser um negócio que acontecia em lojas de 
alimentos naturais para passar a ser um negócio a 
nível nacional, num período de três anos”, comenta 
Siggi Hilmarsson.
Em 2015, siggi’s foi a marca de iogurtes com a 

manter a qualidade do produto da forma que 
sempre foi. A Lactalis mantém as empresas 
muito tradicionais. Essa é a razão pela qual de-
cidi fazer a parceria com esta e não com outra 
empresa. Além disso, gostei do facto de que, 
apesar de ser uma empresa tão grande, ainda 
é de propriedade familiar. Então, pode ter um 
pouco mais de visão de longo prazo que outro 
tipo de investidor. Tem realmente um longo 
horizonte e está muito focada na qualidade e 
integridade do produto”, destaca.

À conquista da Europa
O skyr já não é um produto estranho para os 
portugueses e já tem lugar nas prateleiras da 
distribuição moderna há algum tempo. Reco-
nhecido por ser um iogurte mais espesso e 
cremoso, com um elevado teor de proteína e 
com pouca (ou nenhuma) adição de açúcar, 
a sua popularidade é o resultado da resposta 
a uma procura cada vez maior, por parte dos 
consumidores, de produtos mais simples e 
naturais.
Ainda assim, só em maio é que, através da 
Lactalis Nestlé, chegou a Portugal a marca 
siggi’s, que tem liderado a categoria nos 
Estados Unidos da América, conquistando 
milhões de consumidores com a sua receita 
original islandesa. Para além do mercado 
nacional, a siggi’s está a ser comercializada, 
desde abril, em alguns países europeus, sen-
do o mercado inglês o “first mover”, com um 
lançamento feito já em janeiro deste ano.
O objetivo é atingir o mesmo sucesso em 
Portugal, onde a gama entrou apenas com 
três variedades: Natural, Morango e Mirtilo, 
em copos de 150 gramas. Depois de um 
“soft launch” em Lisboa, durante os meses de 
março e abril, a siggi’s passou a ser distribuí-
da de forma seletiva, em lojas de maior voca-
ção urbana, mas estará também presente na 
maioria das insígnias, para além de estabele-
cimentos mais pequenos e especializados. 
Assim, a marca vai recriar os mesmos passos 
e as mesmas condições de sucesso do 
criador Siggi Hilmarsson, apostando em estar 
junto dos consumidores jovens e urbanos, 
que se preocupam com a alimentação e 
saúde e que procuram conhecer produtos 
menos “mainstream”.

maior taxa de crescimento nos Estados Unidos, 
da América, na ordem dos 20%, de acordo com 
a Forbes. O volume de negócios atingiu os 122 
milhões de euros, em 2017. Nas palavras do fun-
dador, tem sido uma “viagem louca”, muito moti-
vada pela mudança de foco quanto ao açúcar.
Em janeiro de 2018, a multinacional francesa 
Lactalis adquiriu a empresa. De acordo com o 
fundador, a transição tem sido “ótima”, por lhe 
ter sido garantida a independência e autentici-
dade da marca siggi’s. “São muito preocupados em 
deixar-nos com alguma independência e querem 
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O pão com alma

O forno de pedra,
forno por excelência.
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chave e alma do processo.
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Fontes: Nielsen Market Track | Ano 2018, Nielsen Market Track (Hipers+Supers) | Ano Móvel findo a 19.05.2019, Nielsen 
HomeScan / Painel de Lares (Ano Móvel findo a 24.03.2019) 
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BEBIDA DE ARROZ 

BEBIDA DE SOJA 

2,8 
milhões Lt. +13% 

4,7 
milhões € +12% 

9,4 
milhões Lt. -24% 

11,4 
milhões € -19% 

354,9 
milhões Lt. -2% 

223,0 
milhões € 0% 

LEITE 

O que diz a especialista? 
Os dados analisados pela Nielsen - ano 
móvel findo a 21 de abril de 2019 - revelam 
a manutenção na tendência já verificada 
no final de 2018. Ainda que os volumes 
continuem a verificar um decréscimo (-2%), 
o valor mantém-se estável (0%), um sinal 
ainda assim positivo face ao histórico da 
categoria de leite nos últimos anos. 
A tendência da estabilidade em valor versus 

o volume parece indicar um ganho associado a segmentos de valor 
acrescentado. O segmento de Leite Funcional (com benefício associado 
e a preços mais elevados) surge muito dinâmico, crescendo 8% tanto 
em volume como em valor. Este comportamento revela que o consumi-

dor parece disposto a pagar mais por produtos que lhes tragam algum 
benefício adicional. 
Não obstante a oferta de produtos diferenciadores por parte dos 
fabricantes, “drivers” de um maior valor acrescentado à categoria, as 
promoções têm vindo a conquistar cada vez mais relevância, repre-
sentando agora 68% do total de vendas de leite. Mas, por outro lado, 
estas promoções também estão a ser utilizadas estrategicamente para 
promover a experimentação de produtos inovadores e com benefícios 
associados, que servem para valorizar o consumo da categoria. 
A importância de continuar a dinamizar esta categoria é fundamental. 
Presente em 96% dos lares portugueses, o consumo de leite leva os 
shoppers às lojas, em média, 21 vezes por ano, com um gasto médio 
de 2,92 euros por visita, de acordo com os dados do Painel de Lares da 
Nielsen para o Ano Móvel findo a 24 de março de 2019. 

Luísa Lourenço, Client Consultant Senior da Nielsen

96% 
dos lares em Portugal Continental 
compraram a categoria de leite no 

último ano 

COMPRARAM 
21 vezes

POR VISITA 
5 Lt.

GASTARAM 
2,92€ por visita
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ENTREVISTA
TEXTO Carina Rodrigues
FOTOS Sara Matos

“A NOSSA GRANDE MISSÃO É 
DESENVOLVER SOLUÇÕES 
INOVADORAS QUE PERMITAM 
COLOCAR A SAÚDE NAS MÃOS 
DOS CONSUMIDORES”
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O sector do “consumer healthcare” vive um 
dinamismo renovado, fruto de um aproveitamento, 
por parte da maior parte das empresas que 
atuam neste universo, das sinergias com o “mass 
market”. E a Reckitt Benckiser não é exceção. 
Parte do negócio desta unidade é de consumo, 
com verdadeiras “love brands” como Durex, 
Scholl e Veet. Mas a maior fatia vem do Consumer 
Healthcare propriamente dito, onde marcas como 
Nurofen e Gaviscon são referências incontornáveis. 
A empresa está, neste momento, a assumir um 
novo posicionamento estratégico, cujo principal 
foco é impulsionar a área de saúde e bem-estar. 
Em entrevista à Grande Consumo, André Semedo, o 
novo Head of Market da  RB Healthcare, conta de que 
modo a empresa está empenhada em cumprir com 
a sua missão: desenvolver soluções inovadoras para 
colocar a saúde nas mãos de cada um.

Grande Consumo - Assumiu a liderança da unidade de 
negócio de Healthcare da Reckitt Benckiser, em Por-
tugal, em janeiro. Com que expectativa abraçou este 
desafio?
André Semedo – Foi com um enorme sentido de responsa-
bilidade e de orgulho. A Reckitt Benckiser é uma das maiores 
empresas do mundo. Ter a possibilidade de liderar a área de 
Healthcare é muitíssimo interessante, nomeadamente dado 
o movimento recente de explorarmos cada vez mais este 
ADN da saúde. Temos marcas com uma grande relevância 
no panorama nacional e, portanto, trabalhar estas “love 
brands” e poder contribuir para melhorar a saúde de todos 
os portugueses acaba por ser algo de fantástico. Além de 
que existe uma herança ao nível de performance, em que os 
resultados dos últimos anos foram todos bastante positivos, 
e uma equipa que, para além de talentosa, tem um enorme 
compromisso com o próprio negócio. Em suma, é clara-
mente uma grande responsabilidade, um grande orgulho, 
mas simultaneamente uma grande motivação para poder 
trazer toda a aprendizagem de “mass market” e de Consu-
mer Healthcare, que acumulei ao longo da minha carreira, 
para um projeto como este dentro de uma empresa como a 
Reckitt Benckiser.

GC - Qual foi o cenário com que se deparou ao assumir 
este cargo?
AS – Para poder falar sobre 2019, é importante recuar a 
2018. Foi quando, após a compra da Mead Johnson, foi 
tomada a decisão, a nível mundial, de dividir o negócio em 

duas grandes áreas, com o grande objetivo de conseguir-
mos desenvolver estratégias bem mais adaptadas. Uma 
das grandes características que a Reckitt Benckiser tem, 
enquanto empresa, é toda esta agilidade e flexibilidade, 
que lhe permitiu, num ano de transição, fazer este mesmo 
movimento. 
As coisas correram bastante bem e pude encontrar uma 
equipa muito motivada para, com esta inspiração de Fast 
Moving Consumer Goods (FMCG), continuar a desenvolver 
o seu negócio, reforçando o ADN de “consumer healthcare” 
e, por outro lado, estar cada vez mais próxima dos nossos 
parceiros.

GC - Que visão estratégica tem para esta unidade de 
negócio?
AS – A nossa grande missão é desenvolver soluções inova-
doras que permitam colocar a saúde nas mãos dos consu-
midores. Perante esta missão, o nosso grande “driver” será 
alavancar o nosso portfólio de excelência e todas as marcas 
relevantes que temos em diferentes categorias, fazê-lo com 
o propósito de melhorar a qualidade de vida dos portugue-
ses e desenvolver as categorias em que estamos inseridos, o 
que é possível com as relações de parceria com aqueles que 
trabalham connosco. 
Por outro lado, é muito importante ter uma estratégia de 
recursos humanos ainda mais eficiente. Queremos apostar 
muito nas nossas pessoas, são o nosso ativo mais valioso, 
de um ponto de vista profissional e pessoal. Profissional, ao 
muni-las de todo o conhecimento para desempenharem 
melhor as suas funções. Mas também do ponto de vista 
pessoal e, aí, temos um programa em que, durante todo 
o ano, à sexta-feira, os nossos colaboradores podem sair 
à hora de almoço, fomentamos a flexibilidade laboral e o 
trabalho a partir de casa, comparticipamos a frequência 
em ginásios, etc. Portanto, temos uma preocupação com 
os colaboradores, que vai para além do dia-a-dia, que é, 
devo admitir, muito intenso. Pessoas felizes produzem mais 
e melhor. 
Quando falamos do nosso projeto, é muito importante ter-
mos as pessoas certas, não só do ponto de vista das “hard 
skills”, mas, sobretudo, das “soft skills”. Temos de ter um 
forte espírito de equipa, celebrar os momentos positivos e 
fomentar a multidisciplinariedade. Como temos duas áreas 
de negócio dentro da RB Health – “mass market” e FMCG e 
“consumer healthcare” -, temos de ter pessoas que tenham 
a capacidade de perceber que são dois canais distintos, 
com portfólios, em muitos casos, com uma abordagem 
diferente, mas, ao mesmo tempo, existem muitas sinergias 
que podem e devem ser aproveitadas. 
Em Portugal, quando tivermos todo este processo concluí-
do, seremos à volta de 50 pessoas só nesta divisão. 

GC - Referiu o aproveitamento de sinergias e abordou 
já um dos três pilares estratégicos da atividade da 
divisão de Healthcare, que é desenvolver soluções 
inovadoras para colocar a saúde nas mãos de cada um. 
É esta a grande tendência também na saúde e bem-es-
tar: o empoderamento do consumidor?
AS – Completamente. Quando pensamos não só no nosso 
portfólio de “mass market”, e temos marcas como Veet, 
Scholl, Durex e Dettol, mas também no nosso portfólio de 



62
Grande Consumo

consumidor local. Ao contrário do que acontece em 
muitas multinacionais, investimos fortemente em 
estudos locais, em todas as categorias em que esta-
mos inseridos, para conhecer melhor o consumidor 
português e direcionar a nossa inovação e as nossas 
iniciativas para algo que é por ele identificado como 
uma necessidade que tem de satisfazer. 

GC – Somos tão diferentes, enquanto consu-
midores, de, por exemplo, os nossos vizinhos 
espanhóis?
AS – Em determinadas categorias não, o que, 
estando dentro de uma estrutura ibérica, permite-
-nos ganhar bastantes sinergias, mas noutras sim. 
Se falarmos em Durex e Gaviscon, por exemplo, as 
tendências são muito semelhantes, mas noutras 
categorias, em que a própria regulamentação acaba 
por ser diferente em Espanha, temos que atuar 
localmente e de forma muito distinta. 

GC - O vosso portfólio inclui marcas como 
Strepfen, Strepsils, Nurofen, Gaviscon, Optrex, 
Scholl, Durex, Fullmarks e Lutsine. Quais as 

“consumer healthcare”, com marcas como Strepsils, 
Nurofen ou Gaviscon, temos de ter noção que o 
consumidor de hoje em dia é distinto. É melhor 
informado, muito mais individualista e procura 
satisfazer as suas necessidades em qualquer altura 
e em qualquer lugar.
É muito importante também percebermos que 
este consumidor varia consoante as categorias. 
Apresentar inovação em determinadas categorias 
é diferente de outras. Quando comunicamos um 
produto para a dor de garganta, não o fazemos 
do mesmo modo que quando comunicamos um 
de bem-estar sexual. Se calhar, em Durex, poten-
ciamos mais o digital e dirigimo-nos mais para os 
Millennials e Geração Z. 
Para cumprir a nossa missão de colocar a saúde 
nas mãos de cada um, temos de conhecer melhor o 

marcas mais fortes e em que segmentos possuem 
posições mais destacadas?
AS – Somos uma empresa que, para além de ter várias 
“love brands”, tem marcas de uma enorme relevância 
nas categorias em que operamos. Veet tem claramente 
uma posição destacada na categoria de depilatórios, 
Strepsils lidera a categoria de dores de garganta, Durex 
o mesmo. Mesmo em “footcare”, com Scholl, somos 
líderes de categoria e mesmo noutras, como o combate 
à pediculose e na parte de gastro, Fullmarks e Gaviscon 
são as marcas que mais crescem. 
Isto tem a ver, não só, com a qualidade dos produtos 
em si, a eficácia é fundamental para conseguirmos 
construir marcas no médio/longo prazo, mas também 
com a comunicação eficiente. Quando cruzamos isso 
com a nossa missão, e temos esta relevância ao nível 
das categorias, estamos já num estágio em que a parte 
educacional é fundamental. Foi por isso que, recen-
temente, assinámos uma parceria com a Associação 
Portuguesa de Medicina Geral e Familiar, que visa es-
sencialmente alertar os portugueses para os malefícios 
do uso indevido de antibióticos. Ou mesmo na categoria 
de bem-estar sexual, todas as nossas campanhas e 
investimentos em media visam a componente educacio-
nal. Quando as multinacionais têm uma determinada 
posição de liderança nas categorias, toda a sua estraté-
gia vai para além das marcas. Essa parte educacional é 
fundamental. 

GC - Também aqui, o fator emocional da marca e 
os investimentos na mesma são importantes ou 
prevalece ou lado prático do meio para se atingir 
um fim, sem que a marca tenha tanta relevância?
AS – É comum quer a FMCG, quer a “consumer health-
care”. Ao nível de produto, é fundamental termos uma 
boa proposta de valor, porque o consumidor, hoje em 
dia, é muito mais exigente. Temos de ter inovação rele-
vante e com disrupção associada. Obviamente, que o 
fator de comunicação é muitíssimo importante, porque 
a forma como atingimos os diferentes consumidores 
acaba por ter um efeito completamente diferenciado. 
Mas existem “drivers” também muito importantes e que 
têm a ver com a própria execução dos lançamentos 
e das marcas no ponto de venda. Deverá ser sempre 
entendido como uma estratégia 360 graus, que começa 
no produto, passa pela comunicação “above” e “bellow 
the line”, mas é a execução no ponto de venda que 
acaba por trazer diferença. 

GC – No fundo, Veet e Durex são marcas que 
vendem por si...
AS – Vendem por si, embora tenhamos a consciência 
de que temos uma concorrência bastante forte. É muito 

”
“Para cumprir a nossa missão de colocar 
a saúde nas mãos de cada um, temos de 
conhecer melhor o consumidor local. Ao 
contrário do que acontece em muitas 
multinacionais, investimos fortemente em 
estudos locais, em todas as categorias em 
que estamos inseridos”
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importante conseguirmos, focando-nos 
em nós próprios e não no que acontece ao 
nosso lado, continuar a liderar o cresci-
mento destas categorias, a demonstrar aos 
nossos parceiros o quão importantes somos 
para que eles consigam desenvolver o seu 
negócio e, por conseguinte, o nosso.
Há pouco falávamos das sinergias entre 
FMCG e “consumer healthcare”. A verdade 
é que, se do ponto de vista dos OTC, ou 
seja, produtos que estão atrás do balcão, a 
comunicação, pela própria regulamentação 
a que está sujeita, é uma questão mais 
sensível, na execução em loja existem siner-
gias.  Hoje em dia, um dos fatores que tem 

vindo a desenvolver o negócio dentro das 
farmácias é a forma como o livre serviço é 
trabalhado. Todas as empresas de “con-
sumer healthcare” que trabalham de uma 
forma mais personalizada falam muito da 
quota de prateleira, da quota de linear e da 
quota de sortido, apostando no desenvolvi-
mento de materiais de ponto de venda que 
melhorem a visibilidade. Se no “mass maket” 
falamos muito dos quatro Ps do marketing 
– Product, Price, Placement, Promotion -, 
em “consumer healthcare” temos um misto, 
em que o mais importante é a parte da dis-
tribuição, a visibilidade e a recomendação. 
É muito importante, neste tipo de produtos, 
não só instruir os nossos consumidores, mas 
sobretudo os nossos parceiros e as pessoas 
que estão ao balcão, para poderem prestar 
um melhor serviço. Quando pensamos em 
melhorar a qualidade de vida das pessoas 
e pôr a saúde nas mãos de cada um, passa 
também pela informação. 

GC – O parceiro tem, então, um papel 
muito determinante na recomendação 
ao consumidor...
AS – Tem um papel determinante. Conti-
nua a ser apanágio das farmácias ter um 
staff cada vez mais qualificado, para que 
possa prestar esse tipo de informação, mas 
mesmo os espaços de saúde da grande 
distribuição têm feito um bom trabalho 
nesse sentido. 

GC – A inovação é fundamental nesta 
área de negócio. Quanto investem em 
I&D?
AS – Não lhe posso dar valores concre-

tos, mas posso confirmar que é uma fatia 
considerável do nosso “turnover”. Todos os 
anos temos inovação relevante. 2019 está 
a ser um bom ano e 2020 vai ser ainda 
mais forte. É uma preocupação da Reckitt 
Benckiser a nível global e que acaba por se 
traduzir na realidade nacional. 

GC - Os primeiros resultados da Reckitt 
Benckiser foram – e foi a própria em-
presa que assim o assumiu – prejudica-
dos por uma menos positiva época de 
vendas da gripe. Esta situação espelha 
a importância que esta área de negócio 
cada vez mais tem no desempenho glo-
bal da empresa? Por quanto responde já 
o negócio de Healthcare no negócio da 
Reckitt a nível global e nacional?
AS – Em Portugal, a estação do inverno 
até correu bastante bem. O mercado de 
“consumer healthcare” cresceu cerca de 6%, 
em 2018, e nos primeiros três meses do 

ano registaram-se crescimentos de duplo 
dígito. Obviamente que nós, quando temos 
marcas muito fortes dentro do portfólio de 
inverno, também conseguimos alavancar 
essa mesma tendência.
A nível global, o negócio de Health repre-
senta já dois terços do total da faturação da 
Reckitt Benckiser. A nível nacional, porém, 
embora esteja a crescer, o cenário é bastan-
te diferente.

GC - Com a aquisição da Mead Johnson, 
o negócio de Healthcare da Reckitt foi 
complementado com a nutrição infantil. 
Que balanço pode fazer desta integra-
ção? 
AS – A Reckitt é muito conhecida por 
crescer de forma orgânica, mas também via 
aquisições. Após um ano e alguns meses 
da compra da Mead Johnson, o balanço é 
bastante positivo, não só pelo facto de ter-
mos conseguido fazer crescer este negócio 
a nível mundial, mas sobretudo pelos ativos 
não tangíveis. Com esta aquisição, fomos 
obrigados a desenvolver uma “expertise” 
que ia para além do portfólio que detínha-
mos. Isso tem sido muito importante não só 
do ponto de vista corporativo, mas também 
para todos os colaboradores que fazem 
parte desta empresa, que têm a oportuni-
dade de aprofundarem os conhecimentos 
numa área distinta e complementar. A 
nutrição infantil é um território completa-
mente diferente, altamente sexy, ao mesmo 
tempo bastante regulamentado e em que a 
componente médica é determinante. 

GC - Essas marcas estão disponíveis no 
mercado português?
AS – Essas marcas estão disponíveis no 
mercado português. Falamos da Enfamil e 
da Nutramigen, que, à data, são geridas por 
um distribuidor. 

GC – Há possibilidade de as virem a 
trabalhar diretamente?
AS – Neste momento, todos os cenários 
são possíveis. Mas ainda estamos numa 
fase de avaliação de todo o projeto Health. 
Claramente, será mais um aspeto a ter em 
consideração, quando for oportuno.

GC - Quais os aspetos que mais diferen-
ciam a área de “consumer healthcare” 
da vertente de negócio “mass market”? 
Maiores margens? Fidelização? Fre-
quência de compra?
AS – Há muito a noção de que no “con-
sumer healthcare” as margens são mais 
elevadas. No fundo, há muitas sinergias 
entre ambos, porque o “consumer healthca-
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re” tem-se desenvolvido imenso. 
Há sete anos, passou-se por um período um pouco mais negro do 
sector farmacêutico em Portugal, em que muitas farmácias acabaram 
por falir, também por questões de regulamentação e limites de renta-
bilidade ao nível dos genéricos. Desde então, as farmácias voltaram a 
investir fortemente, porque se reinventaram. Começaram a gerir os seus 
negócios de uma forma mais profissionalizada. Não só se focaram mais 
em questões como rentabilidade e liquidez, mas também na execução 
dos seus projetos. Todas as componentes do marketing mix acabaram 
por galvanizar e aproximar as melhores farmácias dos espaços de saúde, 
que já tinham um pouco mais esse ADN, porque muitos deles fazem 
parte de grandes grupos de distribuição a nível nacional.
A principal diferença reside no portfólio. Se falarmos em marcas que 
estão disponíveis na farmácia em livre serviço, há uma grande similari-
dade com marcas como Veet e Durex, que estão disponíveis nas prate-
leiras dos hipers e supermercados. Se falarmos de OTCs, aí a regula-
mentação já é diferente, mesmo do ponto de vista de comunicação e de 
disponibilidade do produto, que está atrás do balcão e não ao alcance 
das pessoas. A forma como esses portfólios devem ser trabalhados é 
distinta. 

GC - O envelhecimento da população e a crescente preocupação 
do consumidor com a sua saúde têm sido positivos para a evolu-
ção desta área de negócio. Que outras tendências atuam como 
motores de crescimento?
AS – Em primeiro lugar, o próprio “trade” rejuvenesceu-se e está bem 
mais ativo no suporte que dá ao balcão. Ao nível da distribuição e da 
capilaridade, temos cada vez mais lojas, tanto espaços de saúde como 
melhores farmácias do ponto de vista dos serviços prestados. Hoje em 
dia, o consumidor sabe perfeitamente aquilo que quer e privilegia muito 
o “one to one”, pelo que é muito importante que esse tipo de serviços 
continue a existir e que consigamos avançar com soluções inovadoras e 
que tragam incrementalidade às categorias em que estamos envolvidos. 
Por outro lado, não podemos deixar de falar no online. Não os medica-
mentos, mas há outro tipo de produtos que podem ser vendidos online. 
Esta é uma tendência que ainda não está tão desenvolvida em Portugal 
como está em Espanha, mas também nos estamos a preparar para o 
que poderá ser o futuro próximo a nível de e-commerce/pharma. 
Além disso, o sector mudou, não só do ponto de vista de gestão interna, 
mas também promocional. Há sete anos, não diríamos que iríamos 
entrar numa farmácia e ver promoções, materiais de ponto de venda e 
toda a abordagem que é mais comum dos hipers e supermercados. Ou, 
de forma complementar, que teríamos cartões de fidelidade, em que 
conseguiríamos conhecer de uma forma muito mais direta os compor-
tamentos de consumo dos utentes, e rebater pontos. O sector em Por-
tugal está claramente na vanguarda e, comparativamente com outros 
mercados europeus, é dos mais avançados desse ponto de vista. 

GC - Os portugueses estão a comprar cada vez mais medicamen-
tos não sujeitos a prescrição médica, segundo dados do Infarmed. 
Conseguiram comprovar esta tendência de consumo nas vendas 
de marcas como Gaviscon e Nurofen?
AS – Sim. Estamos perante marcas que continuam a ter um crescimen-
to acelerado. Ligava esta questão a um conceito que está hoje muito 
em voga, que é o de automedicação. Cruza com um consumidor que é 

mais informado e que, muitas vezes, entra numa farmácia 
ou num espaço de saúde e já sabe perfeitamente o que 
pretende. Já vai com uma marca na cabeça ou, no limite, 
com uma categoria e é depois o balcão que acaba por o 
direcionar para a marca A ou B. Isso tem a ver, uma vez 
mais, com a forma mais profissionalizada com que aqueles 
espaços começaram a trabalhar, até porque é na parte do 
livre serviço que conseguem alguma rentabilidade, nomea-
damente as farmácias, face às restrições nos genéricos. Foi 
também esse próprio movimento que ajudou esta inversão 
no sector de “consumer healthcare”. 

GC - A Reckitt Benckiser tem apostado na aquisição de 
empresas desta área de negócio como vetor de cresci-
mento. Ainda existem oportunidades para crescer por 
esta via ou o mercado está já demasiado consolidado?
AS – Estamos a assistir a uma concentração muito forte ao 
nível das multinacionais de “healthcare”. Por isso mesmo, o 
mercado está cada vez mais competitivo e é o consumidor 
que acaba por beneficiar disso mesmo. 
No ADN da Reckitt Benckiser está sempre o crescimento via 
aquisições, daí sermos uma empresa com um enorme foco 
na rentabilidade, para podermos reinvestir em inovação e 
aquisições. Assumidamente, esse será um caminho, mas 
sem nos deixarmos de focar no crescimento orgânico, que 
também estamos a conseguir entregar. 
Portanto, continuamos atentos às oportunidades que pos-
sam surgir, seja de empresas de renome e com um potencial 
muito forte, seja de pequenas startups, com nichos de 
negócio, que acabam por ser complementares.

GC - O que seria um bom ano de 2019 para a divisão 
de Healthcare da Reckitt Benckiser em Portugal? 
AS – A resposta mais imediata é que consigamos atingir os 
nossos objetivos. São objetivos de crescimento ambiciosos, 
mas estou confiante que os atingimos.
Para além disso, é a forma como chegamos a esse cres-
cimento. O que é fundamental é consegui-lo através do 
desenvolvimento de soluções que tragam valor acrescenta-
do às categorias em que estamos e que os nossos parceiros 
nos reconheçam como alguém que está ao seu dispor e 
próximo para fazer crescer o seu negócio, com consumi-
dores satisfeitos, marcas cada vez mais saudáveis e em 
profundo desenvolvimento e, sobretudo, com uma equipa 
feliz, também conseguindo garantir que estamos a planear 
os próximos anos da companhia.  

”
“Estamos a assistir a uma 
concentração muito forte ao 
nível das multinacionais de 
“healthcare”. Por isso mesmo, 
o mercado está cada vez mais 
competitivo e é o consumidor 
que acaba por beneficiar disso 
mesmo”
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A proliferação da guerra comercial entre os Esta-
dos Unidos da América (EUA) e a China encabeça 
a lista dos principais riscos comerciais que, no en-
tender da Crédito y Caución, ameaçam a robustez 
do crescimento e do comércio global, em 2019. A 
progressão do conflito sino-americano, no sentido 
de uma guerra comercial global, teria consequên-
cias desastrosas para o comércio internacional, 
em 2019 e 2020, com um impacto adicional no 
crescimento do PIB mundial. 
Os reflexos da disputa traduzem-se já numa 
deterioração do comércio bilateral entre as duas 
economias. No primeiro trimestre deste ano, as 
exportações norte-americanas para a China sofre-
ram uma redução de 30%, enquanto as exporta-
ções chinesas para os EUA tiveram uma quebra 
de 9%. Mas, apesar dos números, é enganoso 
concluir que a China seja a menos afetada por 
esta guerra comercial, na medida em que sectores 
como o aço e o alumínio, o plástico ou a maqui-
naria, com tarifas aduaneiras por parte dos EUA, 
tiveram quebras de vendas entre os 20% e os 
40%, compensadas, contudo, com um aumento de 
12% noutros sectores. Até final do ano, as proje-
ções indicam que este feudo comercial terá custos 
económicos significativos para os dois países. 
À medida que o impacto dos estímulos fiscais se 
desvaneça, o crescimento nos EUA, em 2019, 
irá diminuir, com o PIB a situar-se nos 2,6% e a 
perder, previsivelmente, três décimas face a 2018. 
Para 2020, a desaceleração da economia america-
na será ainda mais significativa, com o crescimento 
limitado a 1,7%. Para a China, o impacto da guerra 
comercial irá aumentar os riscos de um possível 
abrandamento forçado. Embora o recurso a estí-
mulos monetários e fiscais tenha ajudado a manter 
o crescimento do PIB, isso irá aumentar ainda mais 
os já muitos elevados níveis de endividamento. 
Contudo, o impacto será mais sentido no mercado 
das commodities, cujos preços dependem muito 
da procura chinesa, bem como nos mercados 
vizinhos da China, que estão muito integrados na 
cadeia de valor das suas exportações. 

Para 2019, as previsões apontam para um cres-
cimento de 2% no comércio mundial, mas uma 
escalada da guerra comercial e do protecionismo 
poderá desacelerar ainda mais este crescimento. 
Consideremos os efeitos de dois cenários. O 
mais otimista aposta numa evolução moderada 
do conflito, que inclui tarifas de 25% para todo o 
comércio bilateral entre EUA e China e tarifas de 
25% para automóveis e componentes, excluin-
do o Canadá e o México. Este cenário teria o 
impacto de uma décima no crescimento do PIB 
mundial e uma desaceleração do comércio mun-
dial para 1,3%. O segundo cenário, mais desas-
troso, coloca a hipótese de uma guerra comercial 
global. Além das tarifas de 25% para o comércio 
bilateral EUA-China, esta hipótese considera a 
possibilidade de tarifas de 25% para a indústria 
automóvel sem exceções e de tarifas de 10% 
para os restantes sectores com a União Europeia 
e o Japão. Este cenário causaria uma forte desa-
celeração de quatro décimas no PIB mundial, em 
2019, para 2,3%, e, ainda mais grave, em 2020, 
para 1,4%. O comércio mundial pararia, em 2019, 
e sofreria uma contração de 2,3%, em 2020.
E a Zona Euro, o que pode esperar deste confli-
to? A trégua temporária entre os EUA e a China 
terminou inesperadamente com uma escalada 
surpresa do conflito quando o que se esperava 
era que os dois países estivessem próximos de 
chegar a um acordo. Nessa medida, não pode-
mos considerar improvável que possa existir um 
alargar do conflito comercial à União Europeia 
por parte dos EUA e, se isso se concretizar, o 
crescimento do PIB mundial sofrerá um impacto 
adicional. 

PAULO MORAIS 
diretor da Crédito y 
Caución Portugal e Brasil

OS RISCOS DA GUERRA 
COMERCIAL EUA-CHINAOPINIÃO
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O Bricomarché representa já 5% do negócio do Grupo Os Mosqueteiros em Portugal e tem 
vindo, paulatinamente, a evoluir a dois dígitos. 2018 não foi exceção, com um crescimento 
de 12%. O “segredo” para este desempenho, conta Sérgio Ovelheiro, administrador do 
Bricomarché, está numa estratégia que, tendo apostado na remodelação do parque de lojas 
e no serviço, se volta agora para a expansão. O objetivo é abrir cinco lojas ao ano até 2023, 
levando o conceito Bricomarché e a filosofia de negócio do comércio independente a outras 
zonas do país, e mostrar que, apesar das muitas movimentações que se observam no sector, 
com fusões e saídas do mercado, a bricolage em Portugal é um negócio apetecível a quem 
nele investe.

ENTREVISTA
TEXTO Carina Rodrigues
FOTOS D.R.
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“É no serviço, na qualidade e 
nos preços que o Bricomarché 

mais se distingue”

Grande Consumo - Em 2018, o Bricomarché 
cresceu 12% em Portugal, dando conti-
nuidade às evoluções a dois dígitos dos 
anos anteriores. O que está na base deste 
desempenho no mercado nacional?
Sérgio Ovelheiro - Na base deste desempenho 
está a estratégia do Bricomarché que apostou 
na remodelação do seu parque de lojas, o que 
fez com que conseguisse atrair um novo público 
às suas superfícies comerciais. Mas também o 
atendimento que o cliente encontra nas nossas 
lojas, um atendimento muito profissional e pró-
ximo, apenas comparável ao serviço no comér-
cio tradicional. É no serviço, na qualidade e nos 
preços que o Bricomarché mais se distingue.   

GC - Por quanto responde já o Bricomarché 
no negócio do Grupo Os Mosqueteiros?
SO - 5% do negócio do grupo em Portugal diz 
respeito ao Bricomarché.

GC - Qual a vossa quota de mercado em 
Portugal?
SO - A quota de mercado do Bricomarché é de 
13,7%.

GC - Os resultados que têm vindo a apre-
sentar são demonstrativos da pertinência 
atual dos conceitos de comércio indepen-
dente?
SO - Os excelentes resultados são reflexo de 
um modelo de negócio de sucesso. Perten-
cer ao Grupo Os Mosqueteiros significa ter 
todo o apoio de uma estrutura organizacional 
integrada num grupo internacional, presente em 
Portugal há mais de 27 anos e líder europeu no 
sector da distribuição. Cada ponto de venda, 
seja ele Intermarché, Bricomarché ou Roady, 
é gerido autonomamente, pelo seu aderente/
dono da loja. Este é, na verdade, um dos princi-

pais benefícios da estrutura do grupo, pois, residindo o aderente na 
localidade onde a loja está implantada, há maior proximidade com 
os clientes e maior sensibilidade para com as necessidades destes 
mesmos clientes. Por sua vez, esta proximidade permite que sejam 
equacionadas e desenvolvidas soluções adaptadas às necessidades 
específicas de cada localidade e, por consequente, o empenho na 
gestão da loja é, também, maior.

GC - Assinalaram, em 2018, 20 anos em Portugal. Nestas duas 
décadas, quais os principais desafios com que se depararam 
no mercado nacional? E as principais conquistas?
SO - O Bricomarché tem evoluído de forma muito positiva e 
sustentada, em Portugal. Nos últimos anos, estivemos focados na 
remodelação do nosso parque de lojas, levando um novo conceito 
de loja a todas as localidades, conceito este que tem como objetivo 
otimizar a organização do espaço, ajudando o cliente a encontrar, 
mais facilmente, o que precisa, dentro dos cinco universos mais 
importantes: decoração, construção, bricolage, jardim e pet-shop. 
Temos agora mais de 40 lojas que permitem uma experiência de 
compra totalmente eficiente e moldada pela rapidez e conveniência.
Depois de terminado o projeto de remodelação do parque de lojas, 
o nosso foco está concentrado no plano de expansão da insígnia. O 
plano que delineámos é muito ambicioso. O objetivo é, até 2023, 
abrir cinco lojas por ano e chegar a novas localidades. É um objetivo 
ambicioso, mas exequível. Para o concretizar, vamos precisar de 
novos empresários motivados para criar a sua empresa de forma 
independente, mas com todo o apoio de um dos maiores grupos 
multi-insígnia da Europa.

GC - Quais as zonas do país que consideram prioritárias?
SO - Não existem zonas percecionadas como prioritárias. Estamos 
sempre a avaliar novas oportunidades de negócio, que se mostrem 
viáveis e atrativas e que sirvam os nossos clientes.

GC - O vosso modelo de loja permite apostar numa maior 
capilaridade e abrir em localidades mais pequenas?
SO - O Grupo Os Mosqueteiros opera no mercado da distribuição 
com uma postura bastante diferente da que é usual neste sector, 
assentando num sistema organizativo único: trata-se do único grupo 
dirigido, diretamente, pelos próprios membros. O grupo agrega um 
conjunto de empresários independentes, designados aderentes, que 
são donos e responsáveis, na íntegra, pela gestão de cada ponto de 
venda. 
Os diferentes donos de loja beneficiam de um conjunto de estru-
turas comuns de compras, logística, desenvolvimento, qualidade, 
comunicação, entre outras, sendo, também, codirigentes desta 
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”
“O Bricomarché já terminou a modernização da sua rede de 
lojas. O nosso objetivo foi definir as diferentes áreas, de forma 
mais vincada, e tornar a experiência de compra mais eficiente 
e prática. Este projeto de remodelação permitiu-nos, de facto, 
atrair uma nova tipologia de público” 

estrutura, dedicando a esta gestão um terço do seu 
tempo. 
Esta estrutura organizacional permite que cada ponto 
de venda – quer seja Intermarché, Bricomarché ou Roa-
dy - seja gerido pelo próprio dono, levando a um maior 
empenho na gestão da loja e possibilitando, assim, a 
adoção de medidas que tenham em vista as necessida-
des específicas de cada localidade. Por sua vez, isto faz 
com que os preços e a qualidade dos produtos sejam 
mais competitivos. 
Portugal é um mercado muito concentrado nas duas 
grandes zonas urbanas – Lisboa e Porto. Por isso, o Bri-
comarché, à semelhança de outras insígnias do grupo, 
apostou numa maior capilaridade, desenvolvendo um 
modelo de loja que se torna mais fácil de implementar 
em cidades mais pequenas.

GC - É aqui que reside um dos vossos elementos 
distintivos: a flexibilidade e a proximidade?
SO - Exatamente. O facto de cada loja ser gerida por 
empresários independentes é uma clara vantagem. 
Todas as nossas lojas são geridas de forma autónoma 
e o aderente, que pertence à localidade e está inserido 
na comunidade, pode optar pelas soluções que melhor 
se adequam aos seus clientes e àquela localidade. 
Conseguimos, por isso, oferecer lojas personalizadas e 
totalmente adaptadas à região na qual estamos. Este 
nível de proximidade e flexibilidade só é possível de 
encontrar no nosso grupo.

GC - Quais os objetivos que presidiram ao projeto 
de remodelação das vossas lojas? São hoje espaços 
mais apelativos para o público feminino?
SO - O Bricomarché já terminou a modernização da 
sua rede de lojas. O nosso objetivo foi definir as diferen-
tes áreas, de forma mais vincada, e tornar a experiência 
de compra mais eficiente e prática. Este projeto de 
remodelação permitiu-nos, de facto, atrair uma nova 
tipologia de público, o feminino, que sabemos ser, 
muitas das vezes, quem decide e escolhe os materiais 
de bricolage, decoração e jardim. 

GC - 20 anos depois, consideram que a 
vossa proposta de valor continua a manter 
toda a relevância? Houve que fazer ajustes 
pelo caminho?
SO - O nosso foco é sempre o cliente e esta 
preocupação permanente em entregar o melhor 
binómio preço/qualidade e o melhor serviço 
continua a fazer sentido e a ser o nosso princi-
pal móbil. 
Pelo caminho, houve ajustes com vista à 
melhor concretização deste objetivo. Foram 
desenvolvidos novos serviços, a oferta no nosso 
portfólio é, hoje, mais alargada e o conceito 
de loja também está diferente. Não podemos 
ser estanques. Temos sempre de nos adaptar 
às necessidades dos nossos clientes e esta 
proximidade potenciada pelo nosso modelo de 
negócio é fulcral para uma resposta específica e 
direcionada a quem visita as nossas lojas. 

GC - Em Lagos, inauguraram o conceito de 
“drive-through” para materiais de constru-
ção. Foi uma aposta ganha?
SO - Sem dúvida. Foi uma necessidade iden-
tificada especificamente em Lagos, mas que 
pode ser replicada em outras localidades caso 
se sinta que há essa necessidade. É um serviço 
que aporta conveniência ao cliente, que tem 
assim maior facilidade no transporte deste tipo 
de materiais.

GC – A conveniência é também um “driver” 
das compras de equipamento para a casa?
SO - A conveniência é um “driver” fundamental 
na distribuição. A proximidade de que falámos 
antes permite-nos perceber melhor as neces-
sidades dos nossos clientes e, nesta relação, o 
portfólio de produtos e os serviços assumem 
um grau de importância cada vez maior na 
resposta aos clientes. 

GC - Faz sentido replicar o conceito noutras 
localizações?
SO - A região sul é uma área com muito turis-
mo e, com a chegada de cada vez mais estran-
geiros que procuram instalar-se em Portugal, 
este conceito reforça a nossa implantação 
nesta localidade. A proximidade que existe entre 
os donos de loja e clientes permite identificar 
este tipo de situações e agir em benefício de 
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quem nos visita. Foi o que aconteceu em Lagos. 
A necessidade identificada está relacionada com o perfil 
de quem nos visita: muitos estrangeiros a viver ou de 
visita a Portugal, pessoas que procuram produtos de 
qualidade e específicos, que sabem que não vão encon-
trar na concorrência. Para estes clientes, é importante 
uma experiência de compra confortável e rápida e, 
por isso, apostou-se num novo serviço, o Bâti Drive. 
Desta forma, podemos considerar o caso de Lagos uma 
situação atípica, na qual a insígnia identificou e agiu em 
conformidade. A implementação deste conceito especi-
ficamente nesta cidade tem que ver com as necessida-
des que foram identificadas junto dos clientes.

GC - Que importância tem a componente do servi-
ço na vossa proposta de valor?
SO - A aposta no serviço é um pilar estruturante na 
nossa forma de entender o negócio. Num sector como 
o nosso, o aconselhamento e o acompanhamento do 
cliente são pilares fundamentais para uma compra 
bem-sucedida.

GC - Que importância tem o canal Internet para o Bri-
comarché? Que iniciativas estão a desenvolver neste 
âmbito?
SO - Olhamos para o canal Internet como mais uma 
forma de melhorar o desempenho, projeção e alcance do 
Bricomarché. É inegável o papel que a Internet ocupa hoje 
na vida e quotidiano da maioria dos nossos consumidores e, 
como tal, torna-se imperativa a nossa presença neste meio.
Estamos hoje presentes nas principais redes sociais, como 
Facebook e Instagram, partilhando e gerando grupos de 
interesse ligados às diversas áreas de negócio presentes nas 
nossas lojas.
Na área de bricolage e, sobretudo, do DIY, revela-se cada 
vez mais importante este meio como ajuda e sugestão de 
soluções originais, potenciando a partilhando e realização 
de ideias e projetos.
Recentemente, criámos até um hashtag #FUIEUQUEFIZ-
BRICOMARCHE no Facebook e Instagram para que os 
nossos clientes e seguidores possam partilhar as suas obras, 
ideias e projetos, sabendo que, nas nossas lojas, podem 
encontrar tudo o que precisam para os realizar.
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GC - Como analisa o mercado nacional de bricolage e equipa-
mento para a casa?
SO - O mercado de bricolage em Portugal tem vindo a evoluir 
bastante e a demonstrar um crescimento contínuo, ao nível da 
oferta e da procura. Atualmente, é um negócio com excelentes 
perspetivas para quem nele investe e os resultados da nossa insígnia 
são demonstrativos disto mesmo. Há vários anos que assistimos a 
um crescimento de dois dígitos da nossa marca, o que não é uma 
situação habitual no mercado da distribuição, mas começa a ser no 
sector da bricolage. 

GC - Sente-se uma forte pressão concorrencial?
SO - Sim. Todo o sector da distribuição é extremamente concorren-
cial. No Bricomarché, acreditamos que o fator essencial de todas 
as indústrias é o cliente. E, quanto mais concorrencial for o sector, 
melhor para o cliente que, assim, terá a oportunidade de desfrutar 
de maior diversidade de produtos e serviços, com melhor qualidade 
e a preços mais competitivos. Esse deve ser o fundamento basilar 
do funcionamento de cada sector. Quem ganha com um sector 
competitivo é o consumidor português.

GC - Considera que a consolidação no sector, com a junção 
de Aki e Leroy Merlin, e a saída de outros operadores, como o 
Brico Dêpot, terá algum tipo de impacto na vossa atividade? 
SO - Estas movimentações do mercado demostram que este é um 
sector dinâmico. Os nossos resultados comprovam que o mercado 
português tem espaço para mais. A saída de um player acaba sem-
pre por ter alguma repercussão positiva no negócio dos restantes. 

GC - O espaço deixado em aberto pelo Brico Dêpot poderá 
permitir-vos ganhar mercado?
SO - O mercado nesta área está muito saudável e pujante e com 
um crescimento tão positivo que este espaço acaba por ser mais 
um ponto favorável, mas não decisivo, para os excelentes resulta-
dos. Estamos muito confiantes e otimistas em relação ao futuro e 
acreditamos que vamos continuar no caminho ascendente. O nosso 
modelo de negócio é muito particular, o nosso foco está na proxi-
midade do cliente, em servir bem ao melhor preço, e esta máxima 
que nos guia a todos quando entramos nas lojas, no fim do dia, faz 
a diferença.

GC - O que seria um bom ano de 2019 para o Bricomarché?
SO - Acreditamos que 2019 vai ser o ano de novos projetos, que 
vão fazer crescer a insígnia. Sentimo-nos preparados para qualquer 
desafio. Em 2019, esperamos aumentar o número de pontos de 
venda e, assim, levar o conceito do Bricomarché a outras localida-
des de Portugal. O aumento da superfície comercial irá potenciar a 
criação de postos de emprego, além de fomentar o empreendedo-
rismo, ao recrutar novos aderentes que poderão criar o seu próprio 
negócio.

”

“Todo o sector da distribuição 
é extremamente concorrencial. 
No Bricomarché, acreditamos 
que o fator essencial de todas as 
indústrias é o cliente. E, quanto 
mais concorrencial for o sector, 
melhor para o cliente” 

O Bricomarché quer aumentar o número de 
postos de venda no que resta de 2019 e levar 
o conceito a outras localidades. A insígnia 
representa 5% do negócio do Grupo Os 
Mosqueteiros, em Portugal
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Muitos
pretendentes apenas

NÃO FIQUE DE FORA!!
vencedor

www.amelhorloja.pt

https://www.amelhorloja.pt/
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Não obstante os atuais sistemas agroalimentares 
serem complexos, envolvendo uma diversidade de 
atores, produtos e mercados (geografias), sendo 
essa complexidade ampliada com a globalização e 
industrialização dos mercados, os mesmos contem-
plam também outras possibilidades, nomeadamente 
o abastecimento de alimentos através de circuitos 
curtos agroalimentares. 
De acordo com o relatório final intitulado “Recomen-
dações de Medidas de Política de apoio aos Circuitos 
Curtos Agro-alimentares, Período de Programação 
2014-2020”, entende-se por circuito curto um modo 
de comercialização que se efetua ou por venda 
direta do produtor para o consumidor ou por venda 
indireta, com a condição de não haver mais de um 
intermediário. A este modo de comercialização 
associa-se uma proximidade geográfica (concelho e 
concelhos limítrofes) e relacional entre produtores e 
consumidores. 
Assim, estas cadeias de abastecimento alimentar 
tendem a ligar produtores e consumidores, porque 
possibilitam um encurtamento quer espacial quer 
social do complexo sistema alimentar vigente, encur-
tando a distância entre o local de produção e o local 
de consumo e reconstruindo sistemas alimentares de 
proximidade.
Nesse sentido, a Rede Rural Nacional destaca no seu 
sítio as seguintes tipologias associadas aos circuitos 
curtos de abastecimento: mercado de produtores, 
mercado de produtores bio, feira de produtos locais, 
ponto de venda coletivo e cabaz de produtos agroa-
limentares, muito recorrido nas zonas urbanas ou 
periurbanas, em que a venda direta de um conjunto 
diversificado de produtos agroalimentares, locais e 
sazonais, com entrega regular, num local previamente 
combinado entre o produtor e o consumidor (domi-
cílio do consumidor, sede de empresa, exploração 
agrícola, cooperativas, lojas e outros locais), pode 
efetuar-se por encomenda, geralmente por internet 
ou telefone. Acrescenta-se ainda a constituição 
de parcerias locais e solidárias entre agricultores e 
consumidores, baseadas no compromisso mútuo de 
fornecimento/escoamento dos alimentos (mediante 
a existência de contratos diretos entre agricultores e 
consumidores), produzidos em cada campanha, numa 
remuneração justa, paga antecipadamente, e na 
partilha dos riscos e das vantagens de uma produção 

sã, adaptada ao ritmo das estações e respeitadora 
do ambiente, do património natural e cultural e 
da saúde dos consumidores. A este propósito, de 
acordo com o trabalho do European Community 
Supported Agriculture Research Group, os dados 
apontam para que as parcerias locais e solidárias 
entre agricultores e consumidores assegurem 
alimentos a cerca de meio milhão de consumido-
res europeus, sendo a França o país com o maior 
número deste tipo de parcerias (cerca de 2.000), 
seguida da Bélgica (138) e Itália (104).
Por outro lado, segundo os resultados das pesqui-
sas de opinião públicas provenientes dos estudos 
dos Eurobarómetros, de uma maneira geral, os 
consumidores europeus associam os produtos 
assim comercializados (essencialmente frutas e 
vegetais, produtos tradicionais) a elevados níveis de 
qualidade (pela sua frescura e valor nutricional) e a 
alimentos saudáveis e mais sustentáveis, tendo em 
conta que as necessidades de acondicionamento, 
transporte e refrigeração tendem a ser mais redu-
zidas e, por conseguinte, a utilização de combus-
tíveis fósseis e as emissões de gases com efeito 
de estufa tendem a diminuir. Também apreciam a 
possibilidade de contactarem diretamente com o 
produtor e tomarem conhecimento da origem dos 
produtos (rastreabilidade) e proporcionarem valor 
acrescentado às produções locais, favorecendo a 
economia local. 
De facto, estas cadeias de abastecimento alimen-
tar, ao permitirem a redução de intermediários e 
a melhoria dos preços de venda, possibilitam aos 
produtores uma margem comercial mais interes-
sante nas vendas dos seus produtos, melhorando 
consequentemente os seus rendimentos. Aliás, 
trata-se de um modo de aceder ao mercado por 
parte dos produtores de pequena dimensão, dada 
a dificuldade em corresponderem às condições 
exigidas pelas cadeias de distribuição. 
Importa, assim, que os consumidores, em particular 
aqueles residentes em zonas urbanas e periur-
banas, valorizem e solicitem a disponibilidade e a 
acessibilidade de uma oferta alimentar saudável e 
sustentável, de modo a que possam tirar partido 
dos benefícios que esta mesma alimentação acar-
reta para a promoção da saúde, do ambiente e dos 
padrões culturais.

ABASTECIMENTO DE 
ALIMENTOS ATRAVÉS DE 
CIRCUITOS CURTOS 
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