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Pedro Cid, diretor geral da Auchan Portugal, aborda, em entrevista na Grande Consumo, a nova vida da 
da marca Auchan em Portugal. “Umbrella” que concentra toda a atividade retalhista da cadeia francesa 

e que traz consigo uma nova visão de longo prazo para o país. Para os próximos 50 anos. 
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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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Vivemos tempos de grande dinamismo e inovação. Nunca houve tanta oferta, nem foi tão fácil comprar. Nas lojas 

físicas, online para receber em casa, online e levantar em loja, as possibilidades serão cada vez mais imensas, quanto 

mais se aprofundar a noção de retalho, consumo e, porque não, de proximidade e de conveniência.

Se as vendas de bens de grande consumo ainda têm que caminhar para níveis de pré-crise, a verdade é que nunca 

o retalho foi tão dinâmico e ambicioso. Com o incremento das possibilidades de compra aumenta, naturalmente, a 

responsabilidade que recai sobre os operadores, cientes do que tal compromisso acarreta. Creio que ninguém duvida 

do nível do retalho organizado em Portugal, que disponibiliza lojas modernas, perfeitamente ajustadas à nossa realidade 

de consumo e onde se pode encontrar o que de melhor existe por esse mundo fora.

Curiosamente, e apesar desta realidade presentemente vivida, estudos recentes dão conta de uma mudança de 

paradigma na altura mais nobre de consumo do ano. Pela primeira vez, no Natal, as intenções de compra online 

superam a preferência pelas lojas físicas. Segundo o estudo da PriceWaterhouseCoopers, o “Holiday Outlook 2019”, 

esta é a tendência que se avizinha num dos maiores de consumo à escala mundial: os EUA. Um enorme desafio 

logístico para toda a cadeia de valor, quer do ponto vista da gestão de fluxos e movimentos de carga, como da própria 

informação gerada por esta mudança no conceito de “compras de Natal”, ou tão somente de compras como temos 

conhecido até aqui. Acredito, contudo, que, quanto mais o consumo acontecer na esfera digital, mais importante, e 

impactante, terá que ser a experiência de compra em loja, verdadeiro showroom e montra concreta de tudo o que diz 

respeito ao “look and feel” de uma determinada proposta de valor. 

Num estudo recente da ACEPI – Associação da Economia Digital, o valor do mercado de e-commerce já alcançou os 

87,5 mil milhões de euros, representando mais de 44% do Produto Interno Bruto português. E deverá ultrapassar os 

150 milhões de euros, até 2025, pelo que estaremos, ainda, perante a ponta do icebergue. Mesmo num país como 

Portugal, onde a penetração da Internet ainda fica aquém dos parceiros europeus e, com ela, uma relativa taxa de 

infoexclusão.

Contexto futuro, onde os marketplaces e os “pure players” terão, tudo indica, ainda mais massa crítica, seja ao agregar 

mais e melhores serviços e ao disponibilizar novas possibilidades, ou a angariar novas e diversificadas marcas que optam 

por integrar os seus serviços, conjugando, ou não, essa presença com uma loja online própria, na perspetiva de impactar 

o número máximo de possíveis shoppers.

Tecnologia ao dispor de todos e que tem, de uma forma ou outra, repercussão de compra nas lojas físicas, como é bom 

exemplo o novo conceito de loja da Auchan, marca única com que o grupo francófono passa a operar em Portugal. Um 

desafio para os próximos 50 anos, nas palavras de Pedro Cid, diretor geral da Auchan Retail Portugal, percurso futuro 

que pelo caminho deixou uma marca muito acarinhada pelos portugueses: o Jumbo. Decisão estratégica para posicionar 

o grupo no nosso país e onde irá continuar a apostar na promoção da experiência de compra em loja como parte 

integrante da estratégia de crescimento, onde o físico se cruza com o digital.

Um dos muitos desafios reais, concretos e entusiasmantes, para os tempos vindouros, que se colocam ao retalho e que 

consigo trarão novos, e bons motivos, para continuar a ler a Grande Consumo. Boas leituras!

Editorial

Bruno Farias
brunofarias@grandeconsumo.com



5
Grande Consumo

https://riberalves.pt/


6
Grande Consumo

A Euromadiport assinala o seu 30.º 
showroom temático, dedicado ao 
universo dos chocolates. Um formato 
vencedor que será revisto em breve

Diogo Maurício, diretor comercial da 
Gwiker, faz o balanço do projeto que 
nasceu com a produção de cogumelos 
biológicos frescos em trocos de madeira

José Costa, presidente da Euronics, traça o 
presente e futuro do operação nacional do 
quarto maior operador mundial no sector de 
eletrodomésticos e eletrónica de consumo
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Pedro Monteiro, Deputy Managing 
Director da Konica Minolta Portugal, 
explica as mais-valias que a plataforma 
Workplace Hub veio trazer ao mercado

A Lego apresenta as novidades para o 
Natal deste ano, onde figuram mais de 
300 novas propostas de conjuntos que 
cruzam a fronteira do físico com o digital

João Perdiz e Tiago Dionisío trazem ao 
mercado português o conceito OPO 
Wine Spritzer, uma proposta vínica feita 
a partir de ingredientes naturais
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ESPANHA
Grupo DIA aposta na Clarel e cria
unidade de negócio independente para o seu crescimento

O Grupo DIA acredita no potencial do sector dos cuidados pessoais e do lar e na 
possibilidade de uma mudança com sucesso para a Clarel. 
Nesse sentido, decidiu que a insígnia, que possuiu cerca de 1.300 lojas em Espanha e 
Portugal, continuará a fazer parte da empresa.
O grupo dotará a Clarel de uma estrutura que trabalhará com total independência na sua 
matriz de negócio. Para liderar o crescimento das vendas desta unidade de negócio, foi 
nomeado Paul Berg como CEO. Esta decisão permitirá que tanto a Clarel como a DIA 
funcionem de forma separada e focadas completamente na sua principal atividade de 
negócio

Sonae e Eroski em 
parceria estratégica

A cooperativa retalhista espanhola Eroski estabeleceu um acordo de colaboração 
com a Sonae para renovar a sua oferta de moda e apresentar uma proposta 
comercial sob a marca MO.

A nova gama foi integrada nas secções de têxtil e de moda de 35 hipermercados em 
Espanha, no seguimento de um investimento de dois milhões de euros na renovação do 
mobiliário e iluminação. Para garantir um atendimento ao cliente personalizado, cerca de 
130 colaboradores da Eroski receberam formação específica.
As coleções ocupam uma superfície total de 15 mil metros quadrados e contam com 
cinco mil referências por campanha, renovadas a cada quatro semanas. Nos termos do 
acordo, a Sonae mantém-se como responsável pelo design e fabrico das coleções.

PORTUGAL
Intermarché tem nova 
marca própria PorSi

O Intermarché acaba de criar uma nova marca exclusiva das 
suas lojas, PorSi. A aposta da insígnia na nova marca traduz-se 
num investimento de seis milhões de euros, englobando mais 
de mil referências de produtos, que vão da higiene e limpeza 
ao alimentar, todos eles agregados sob uma única marca.
Martinho Lopes, administrador do Intermarché, explica que 
“o principal objetivo foi criar uma marca diferenciadora, para o 
dia-a-dia dos consumidores. PorSi inscreve a garantia do melhor 
preço na oferta de produtos do Intermarché em Portugal, algo 
que, até hoje, estava disperso por diferentes marcas. A nova 
marca será maioritariamente produzida em Portugal. Para já, 50% 
terá origem nacional, mas, brevemente, o número de referências 
da marca vai aumentar e 70% da produção terá origem no nosso 
país. Produtos sustentáveis e únicos no mercado vão fazer parte 
da oferta de PorSi. A opção de um nome, ao invés da chancela 
da empresa, está relacionada com os valores da insígnia e com o 
facto de querermos que esta espelhe a nossa missão: confiança, 
proximidade e qualidade ao melhor preço”.
Até ao fim de 2019, serão mil as referências alteradas para 
a nova marca, sendo que subirão para duas mil, em 2020, 
e três mil, no ano seguinte. PorSi apresenta-se ao mercado 
com soluções transversais a diferentes categorias, que vão 
desde os produtos alimentares, com uma oferta que cobre 
praticamente todas as gamas, passando pelos produtos de 
limpeza e os dedicados aos animais.

EUA
Amazon está a planear 
lançar uma nova rede de supermercados

A Amazon assinou contratos de arrendamento para mais de 12 locais, na 
área de Los Angeles, para abrir a sua nova rede de supermercados.
A imprensa norte-americana informou, pela primeira vez, em março, 
que a Amazon planeava lançar uma nova insígnia de supermercados nas 
principais cidades dos Estados Unidos. Estas novas lojas seriam diferentes 
das da Whole Foods, com uma maior variedade de alimentos, e ter ou não 
associado o nome Amazon.
Nos últimos meses, a Amazon publicou várias ofertas de empregos para 
designers de loja. Numa publicação recente, identificada pela primeira 
vez pelo New York Times, a empresa disse que está à procura de um 
candidato para se juntar a uma equipa que está “a desenvolver soluções 
criativas” para um conceito de retalho que abriga “várias experiências para 
o cliente sob o mesmo teto”.
As novas lojas terão cerca de 3.251 metros quadrados e uma experiência 
direcionada a clientes mais “mainstream”, ao contrário da Whole Foods, o 
que lhes permitirá competir diretamente com a Walmart, Target e Kroger.

HOLANDA
Supermercado combate o isolamento 
sénior com um “chat checkout”

No supermercado Jumbo de Vlijmen, na Holanda, a solidão 
dos clientes mais idosos está a ser combatida com uma 
caixa de pagamentos especial, onde, além de pagar as suas 
compras, podem dar dois dedos de conversa.
A caixa de pagamentos especial é a primeira do género. 
Foi criada uma fila exclusiva para os clientes que, durante o 
checkout, queiram conversar um pouco com o colaborador 
da loja e não estejam com pressa.
O supermercado criou ainda o All Together Coffee Corner, 
que pretende ser um ponto de encontro onde os mais 
idosos podem encontrar-se com outros membros da sua 
comunidade ou com os voluntários da fundação Alles voor 
Mekaar. Com mesas e cadeiras, onde se podem sentar 
e tomar um café ou um chá, os 
clientes podem interagir com os 
voluntários que, em simultâneo, os 
ajudam a fazer as compras.
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FRANÇA
Casino em aliança 
com a IKEA

O Casino continua a estabelecer novas alianças com 
outros retalhistas internacionais, de que são exemplo as 
recentemente firmadas com a sueca IKEA e a holandesa 
Hema.
Com o grupo sueco de produtos para a casa, o Grupo 
Casino instalou pontos de recolha nos seus hipermercados 
Géant. Esta iniciativa já foi lançada em quatro lojas 
localizadas em zonas onde a IKEA tem presença limitada, 
nomeadamente Auxerre, Gironde, Angers e no centro de 
Paris. 
Estes espaços são dedicados a produtos de grande formato, 
com um peso superior a 20 quilogramas, e utilizam uma 
parte da zona de armazenamento dos hipermercados. 
Aqui, os clientes podem recolher as encomendas feitas 
através da web da IKEA.
O Casino também estabeleceu um acordo com a 
Hema para impulsionar a sua oferta não alimentar nos 
supermercados Franprix. Estas lojas oferecem uma seleção 
de produtos da cadeia holandesa, que também fez, este 
ano, uma aliança com a Albert Heijn.

UZBEQUISTÃO
Carrefour lança 
operações no Uzbequistão

O Carrefour vai lançar operações no Uzbequistão, em 2020, em parceria 
com o Majid Al Futtaim Group.
Nos próximos dois anos, o retalhista francês ambiciona abrir sete lojas 
em Tashkent. Estão planeados três supermercados e um hipermercado, 
em 2020, e dois supermercados e um hipermercado, em 2021.
A ligação do Carrefour à Majid Al Futtaim remonta já a 1995 e 
materializa-se em 285 pontos de venda em 14 países.
A entrada do Carrefour no Uzbequistão irá criar 2.500 postos de 
trabalho diretos e indiretos e beneficiar mais de 600 fornecedores locais. 
Atualmente, o mercado alimentar uzbeque está a crescer a um ritmo 
muito rápido e deverá atingir os cinco mil milhões de dólares em 2023.

SUÉCIA
Lidl transforma as casas dos 
clientes em micro mercados

Numa nova campanha chamada Micromarket, a sucursal sueca do 
Lidl está a convidar os seus clientes a abrirem uma loja nas suas próprias casas.
A ideia é que os clientes convidem para jantar amigos que se mostram céticos 
quanto à proposta de valor do Lidl, assente na premissa de elevada qualidade 
e baixo preço. Numa refeição onde serão servidos apenas produtos exclusivos 
do Lidl, a insígnia quer mostrar que, para terem acesso a produtos de maior 
qualidade, não é necessário pagar um preço elevado. “Lidl Micromarket significa que 
os ‘Lidlers’, os nossos melhores amigos e embaixadores da marca, terão a oportunidade 
de promovê-la de uma forma memorável, atrevida e divertida. Este é o nosso modo de 
agradecer a milhares de clientes fiéis que descobriram que se pode comprar produtos 
de elevada qualidade a um preço razoável”, afirma Bella Goldman, responsável de 
marketing e comunicação no Lidl Suécia.
Para ajudar a toda a experiência, o Lidl oferecer aos fãs uma caixa com produtos 
frescos para um jantar com três pratos para até seis pessoas, fardas, bonés, 
sinalética das lojas e ainda um álbum do Spotify com alguns dos sons que são 
repetidos nos pontos de venda.

REINO UNIDO
Asda entra no 
canal grossista

A sucursal britânica da Walmart, a Asda, vai estrear um 
novo formato de loja focado no canal grossista.
O conceito é similar ao Sam’s Club, a insígnia grossista com 
que a Walmart opera em países como os Estados Unidos 
da América, o Canadá, o México, o Brasil e a China.
A nova insígnia do mercado britânico irá operar 
separadamente da Asda. Ao contrário do que acontece no 
Sam’s Club, que se baseia no modelo de “warehouse club”, 
à semelhança da Costco, na nova insígnia, os clientes não 
terão de pagar qualquer quota para fazer compras.
As lojas irão comercializar produtos do Sam’s Club, incluindo 
a sua marca própria Member’s Mark. O sortido, exposto 
em paletes e estantes, incluirá frescos, refrigerados, 
congelados, padaria, cerveja, vinhos e bebidas espirituosas.

FINLÂNDIA
S-Market cria “happy hour” 
contra o desperdício de alimentos

A S-Market, uma cadeia de distribuição finlandesa, lançou 
uma iniciativa que consiste na implementação de uma 
“happy hour” nas suas 900 lojas, com o objetivo de reduzir 
o desperdício de alimentos.
Especificamente, a “happy hour” começa às 21 
horas, ou seja, uma hora antes do encerramento dos 
estabelecimentos, e permite uma redução de preço até 
60% nos produtos com prazo de validade iminente. Em 
muitos casos, esse desconto é aplicado a outra redução de 
preço que foi implementada anteriormente.
Além de reduzir os excedentes de alimentos, a iniciativa 
também atrai novos clientes, ajudando pessoas com 
orçamentos limitados a comer melhor, pois oferece uma 
variedade maior de alimentos 
a preços reduzidos.
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“O Regresso às Aulas é uma 
campanha que não chega a 
terminar”

Uma campanha que não chega 
a terminar. É deste modo 
objetivo que Olga Frazão, 
Head of Marketing da Staples 
Europa, descreve a iniciativa 
que representa entre 30% a 
35% das vendas da Staples 
em Portugal. O que leva a um 
acompanhamento contínuo 
quer dos resultados obtidos, 
quer das tendências que se 
vão registar já no próximo 
exercício. Uma campanha 
multidisciplinar que visa 
escutar e acompanhar 
distintas necessidades 
provenientes de diferentes 
perfis de consumidores, por 
parte da marca que se quer 
afirmar como um protagonista 
principal também na área do 
ensino.

ENTREVISTA
TEXTO Carina Rodrigues
FOTOS Sara Matos
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GGrande Consumo - Com quanta antecedência 
começa a ser preparado o regresso às aulas? O que 
envolve a preparação de uma campanha com esta 
dimensão?
Olga Frazão - O regresso às aulas é, para a Staples, mais 
que uma campanha, é “a” campanha, isto porque não 
chega a terminar. Enquanto, para o mercado em geral, 
a campanha de regresso às aulas termina no final do 
mês de setembro, em outubro, estamos já a analisar os 
resultados: vamos ver o que correu bem e o que correu 
menos bem, vamos ver o que é preciso melhorar, o que a 
concorrência fez e, com base nesses “insights”, começa-
mos a preparar a campanha do ano seguinte. 
Esta campanha envolve todos os departamentos da em-
presa. É a área comercial que antecipa tudo, uma vez que 
tem de começar a olhar para tendências e a efetuar as 
encomendas para a mercadoria poder estar em Portugal 
a tempo e horas de início de uma nova campanha. Logo a 
seguir, entra o marketing em campo, que começa a definir 
a campanha, qual vai ser o “mood”. E depois seguem-se os 
departamentos de “supply chain”, os recursos humanos – 
uma vez que é necessário reforçar as equipas nesta altura 
-, a área financeira -  para definir se vão ou não existir 
campanhas de crédito para apoiar os clientes no seu 
consumo no regresso às aulas.
Costumo dizer que o regresso às aulas não é um destino, 
mas um caminho, porque é uma campanha completa-
mente transversal a todas as áreas da empresa. E, cada 
vez mais, face ao posicionamento da Staples, estamos 
a falar com diferentes “targets”: com as crianças – os 
Centennials -, que são quem toma muitas das decisões; 
com os pais; com os professores, mas também com os 
estabelecimentos de ensino. Cada vez mais, a Staples, e 
é essa a nossa visão, quer ser um “player” muito forte na 
área do ensino. Não se cinge única e exclusivamente a 
uma campanha de regresso às aulas. A visão é muito mais 
do que isso: ajudar as crianças, os pais, os professores 
e as escolas, nos diferentes momentos, não apenas em 
setembro. 
Esta foi a minha 17.ª campanha de regresso às aulas, mas 
é sempre uma surpresa. É sempre possível inovar e fazer 
diferente, porque os consumidores são diferentes, as suas 
expectativas são distintas. Pelo que é sempre com muita 
confiança que, todos os anos, preparamos esta campa-
nha.

GC - Para além da campanha propriamente dita, há 
também um forte esforço do ponto de vista comer-
cial e da agressividade em termos de preço? Esse fa-
tor é determinante numa campanha desta natureza?
OF - Cada vez menos se esgota neste fator. Há uma 
mudança de comportamento. O preço, obviamente, conti-
nua a ser um dos critérios muito importantes, mas, hoje, 
os pais, no processo de compra, já têm em consideração 
outros aspetos, nomeadamente, a saúde – por exemplo, a 
ergonomia é um fator cada vez mais considerado na esco-
lha de uma mochila -; a qualidade – nomeadamente nos 
materiais escolares, os pais procuram produtos de maior 
qualidade, porque consideram que têm uma maior dura-
bilidade -; e a sustentabilidade ambiental. É óbvio que, no 
final do dia, o aspeto financeiro é muitíssimo importante.

GC - Neste contexto, a marca própria faz diferença?
OF - Em determinados artigos sim, noutros já não tanto. Por exem-
plo, cada vez mais se procuram cadernos da marca Oxford, pela 
qualidade e resistência. Nos lápis de cor e canetas de feltro, tam-
bém se procuram marcas um pouco mais caras, mas cuja qualidade 
é muito superior. 
Há, de facto, produtos onde a marca própria tem um peso significa-
tivo, como o papel, as borrachas e os afias. 

GC - Em termos percentuais, o regresso às aulas representa 
quanto de aumento do tráfego nas vossas lojas? Esse aumento 
de tráfego também se verifica online?
OF - Não medimos o “footfall” nas lojas, mas conseguimos aferir o 
tráfego pelo número de faturas emitidas. Claramente, é a campanha 
que, sem qualquer sombra de dúvida, representa o pico de tráfego 
nas nossas lojas.
A acompanhar temos também um aumento na loja online, mas não 
tão expressivo. No caso da Staples, temos dois momentos distintos 
de aumento do tráfego na nossa loja online. Um deles diz respeito 
aos livros escolares, que acontece um pouco antes da campanha 
de regresso às aulas, e depois durante esta propriamente dita. Mas 
esse aumento é muito superior na loja física. O regresso às aulas é 
um momento de família e continua a ser uma campanha de retalho 
físico. É o agregado familiar que despende, em média, 40 minutos 
em loja.

GC - Quanto representa o regresso às aulas nas vendas totais 
da Staples? Dada a sua importância, quanto foi investido na 
campanha de 2019?
OF - O regresso às aulas representa 30% a 35% das vendas totais 
da Staples, se considerarmos os livros escolares. Daí o esforço que é 
colocado no planeamento desta campanha e que é feito em termos 
de investimento de marketing. Nos últimos anos, temos investido 
sensivelmente o mesmo montante, entre um milhão e um milhão e 
200 mil euros. 
O que conseguimos foi otimizar estes investimentos e, hoje, estamos 
presentes em muitos mais meios. O digital ajuda muito pela sua 
capacidade viral, pelo que, pela utilização dos influenciadores, con-
seguimos aumentar a exposição da marca. 

“O regresso às aulas representa 
30% a 35% das vendas totais 
da Staples, se considerarmos os 
livros escolares. Daí o esforço que 
é colocado no planeamento desta 
campanha e que é feito em termos 
de investimento de marketing. 
Nos últimos anos, temos 
investido sensivelmente o mesmo 
montante, entre um milhão e um 
milhão e 200 mil euros”
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GC - De acordo com o Nielsen Connected Commerce Re-
port 2018, os produtos de papelaria e tecnológicos estão 
entre os mais comprados pelos portugueses no online. A 
Staples tem confirmado este movimento nas suas vendas?
OF - Sim e não. Temos uma categoria de produtos que se ven-
de muitíssimo bem online, que é o mobiliário de escritório. Pela 
sua componente de entrega e de montagem. Comprar online 
significa que existe uma entrega e um serviço que é prestado. 
O mesmo se passa com o papel. As empresas compram 10 
caixas de papel e é necessário transportá-las. O online apresen-
ta-se aqui como um canal de comodidade.
De facto, notamos esse movimento ao nível da tecnologia, ao 
qual a Staples não é alheia. O cliente informa-se muito bem 
antes de comprar e, depois, escolhe a loja que lhe oferece o 
melhor preço, mas que também lhe dá garantias ao nível do 
serviço pós-venda. 

GC - Num tempo em que as compras online são cada vez 
mais uma realidade, como se consegue garantir que o 
cliente continua a valorizar a experiência em loja?
OF - A existência de uma experiência apela aos sentidos. O 
atendimento continua a ser um fator diferenciador, a gratifica-
ção instantânea de ver o produto e poder levá-lo no imediato 
e o conselho que se recebe de um colaborador em loja são 
algo que o online não proporciona. O online é cómodo, “user 
friendly”, rápido, mas toda a parte emocional da compra só se 
consegue no retalho físico.
É óbvio que há uma preocupação transversal no retalho na 
criação de espaços mais interativos, mais cuidados. Cada vez 
mais, os espaços físicos tendem a acompanhar aquilo que os 
clientes procuram, que é comodidade, rapidez e relevância. A 
satisfação não termina no momento em que o cliente paga e sai 
da loja. Há toda a parte do pós-venda que é fundamental para 
a fidelização. 

GC - Como se constrói uma relação com os clientes num 
sector como o da papelaria e material de escritório?
OF - As relações com os clientes constroem-se por dois aspe-
tos. Por um lado, pela relevância da oferta e da mensagem. Por 
outro, pela superação das expectativas. Pela empatia que se 
tem de criar com o cliente, oferecendo cada vez mais serviço e 
solução. 

GC - Iniciativas como o Banco Escolar e a ação Regresso 
às Aulas, por exemplo, contribuem para esse envolvi-
mento com o cliente? Como empresa líder do sector, 
sentem que têm a responsabilidade de contribuir para 
uma sociedade mais inclusiva através da aposta na 
educação?
OF - Sem dúvida. A Staples, em termos de solidariedade cor-
porativa, é muito ativa, mas temos uma postura de não co-
municar muito esta nossa atuação. Queremos manter estes 
apoios que são anónimos. Esta iniciativa do Banco Escolar 
é uma ação da Staples, mas, sobretudo, dos nossos clientes, 
daí ter maior divulgação. Os resultados vêm, uma vez mais, 
mostrar que os portugueses são movidos por causas. 

GC - A Olga tem, para além do pelouro da área de 
marketing em Portugal, a mesma responsabilidade a 
nível europeu. Da sua experiência, como consumidores, 
somos assim tão diferentes dos nossos pares europeus? 
O que mais nos diferencia? 
OF - Há diferenças, mas muitas delas são nuances. Pegando 
na campanha de regresso às aulas, por exemplo, o que veri-
ficamos, em termos de necessidades, é idêntico. As crianças, 
em Portugal, são influenciadas por “influencers” do mesmo 
modo que são as crianças na Noruega, na Holanda ou na 
Alemanha. Em qualquer um destes países, os pais procuram 
um bom binómio entre preço e qualidade e garantir que 
aspetos como a ergonomia são tidos em conta. 
Mas há aqui uma nuance. Na Noruega, existe uma preocu-
pação maior com este aspeto. Praticamente não existem 
mochilas que não sejam ergonómicas. É quase carácter 
obrigatório. Em Portugal, provavelmente, em três a quatro 
anos, irá acontecer o mesmo. 
Outra nuance: enquanto em Portugal o regresso às aulas 
continua ainda muito à volta daquilo que são as necessida-
des de material escolar, em mercados como a Alemanha e 
a Noruega a componente da alimentação saudável é muito 
referenciada.
E ainda outra nuance. A Staples é das poucas marcas que 
tem uma oferta completa para canhotos. Não divulgamos 
tanto em Portugal como fazemos nos países nórdicos. 
E mais uma: existe uma tradição na Alemanha em que os 
alunos que iniciam a escolaridade vão visitar diferentes lojas 
e recolhem produtos grátis. 
Em Portugal, encapamos os livros em plástico. Mas na No-
ruega utilizam-se capas em tecido. Já tentámos este produto 
em Portugal, mas, ao contrário do serviço de encapamento 
dos livros, não teve grande sucesso. 
Numa campanha de regresso ao escritório, tal como regresso 
às aulas, existem muitas semelhanças, mas deixo aqui duas 
particularidades engraçadas. No caso de Portugal, quando 
pensamos nos momentos de confraternização numa em-
presa e numa sala de reuniões, o café tem de estar sempre 
presente. Já nas outras unidades de negócio, é muito mais 
importante o chá. 
Quando passamos para campanhas como a do Natal, muda 
muito de figura. Na Noruega, por exemplo, não se come 
bolo-rei, mas bolos de gengibre. Consomem tamanhas quan-
tidades destes bolos que a Staples os vende nas suas lojas. 
Vendemos imensos acessórios como guardanapos, copos, 
toalhas. Tem de ser tudo a condizer. Já em Portugal, o Natal 
passa muito por tecnologia e pelos cabazes. Na Alemanha, 
passa muito pelos mercados de Natal. Na Holanda, não há 
Pai Natal. Há imensas particularidades que têm a ver com 
aspetos culturais e religiosos. 
No entanto, todas estas nuances tendem a esbater-se, muito 

“Cada vez mais, a Staples, e é 
essa a nossa visão, quer ser um 
“player” muito forte na área 
do ensino. Não se cinge única e 
exclusivamente a uma campanha 
de regresso às aulas. A visão é 
muito mais do que isso: ajudar as 
crianças, os pais, os professores 
e as escolas, nos diferentes 
momentos, não apenas em 
setembro”
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pela vida da globalização e de uma geração Millennial que, na 
sua génese, comunga muito dos mesmos princípios. 

GC - É, então, cada vez mais fundamental pensar global, 
mas agir local?
OF - É isso mesmo. O amarelo não funciona em muitos paí-
ses, mas funciona muito bem na Alemanha. 

GC - É possível tornar o regresso às aulas num momento 
que não se esgota com o arranque do ano escolar? De 
que modo se consegue manter a dinâmica e o relaciona-
mento com os clientes ao longo do resto do ano?
OF - Encaramos o regresso às aulas muito para além de ape-
nas o momento de agosto/setembro. No caso dos professores, 
temos o programa de fidelização, temos um plano de CRM, 
sabemos exatamente o “customer journey” das escolas e dos 
clientes e fazemos uma comunicação muito relevante, assente 
na oferta certa, para o momento certo, para aquele cliente em 
especial. Sabemos que, para os professores, o início dos pe-
ríodos escolares é muito importante, porque eles reforçam os 
materiais que necessitam. Nas escolas, sabemos que os meses 
de maio e junho são momentos em que têm necessidade de se 
apetrechar de material para fazer face às reuniões e fecho do 
ano escolar. 
Além disso, queremos aumentar o número de parcerias para 
estarmos presentes ao longo do ano nas escolas. São parcerias 
para sensibilizar para temas como a alimentação saudável, a 
reciclagem, o meio ambiente, segurança rodoviária, planos de 
leitura, etc. 
Manter esta comunicação passa muito por campanhas dire-
cionadas e um plano de CRM definido em função da jornada 
do cliente. 

GC - Que análise faz do mercado de papelaria e material 
de escritório? Quais os principais desafios com que se 
deparam os operadores que atuam nesta área de negó-
cio?
OF - Estão a surgir novos produtos associados a soluções de 
economia, reciclagem e sinergias. Mas também estão a surgir 
alguns desafios. Por exemplo, no caso do papel, que é uma 
área “core” da Staples, há um claro decréscimo de consumo. 
O mesmo nos tinteiros. Há toda uma mensagem ambiental no 
sentido de não se imprimir.
Isso leva-nos a ter de olhar para o mercado em busca das 
outras oportunidades. Os serviços passam por dar segurança 
e tranquilidade ao cliente. Por exemplo, este ano, a Staples 
inovou e lançou um serviço de proteção das mochilas. 

GC - Que visão têm do negócio para os próximos 10 
anos?
OF - A Staples tem um longo caminho. Passa, sobretudo, 
por saber ouvir e saber antecipar. Faz parte do nosso ADN 
perceber o que é o futuro. E o futuro passa muito por traba-
lhar em casa, pelo que a Staples tem de acompanhar esse 
movimento. Os Millennials já estão no mercado de trabalho, 
mas vêm aí os Centennials. 
Acredito muito no futuro da Staples. Vamos estar no 
mercado por muitos anos, desde que consigamos ouvir, 
antecipar expectativas e necessidades e ter a noção de que 
cada vez menos se comprarão produtos e cada vez mais 
experiências. E a Staples terá de garantir isso, seja nas lojas, 
no online ou no canal Corporate.

“Ajudá-lo a poupar é um trabalho 
da Staples” com César Mourão

A Staples lançou um novo programa de fidelização que tem como 
objetivo simplificar a relação com os mais de 600 mil clientes ativos 
- B2B, B2C e professores -, oferecendo novas mecânicas, benefícios 
diretos e vantagens em marcas associadas.  Para além da mudança na 
mecânica de atribuição de vantagens aos clientes, a empresa passa 
a apostar no desenvolvimento de uma app digital e de um portal 
dedicado aos clientes (www.cartaostaples.com) com o compromisso 
de oferecer benefícios e diferentes parcerias.

Para além de campanhas com vantagens exclusivas e descontos 
diretos, o Cartão Staples permite um “reward” ao cliente com atribui-
ção de dinheiro em cartão. Há uma clara mudança de paradigma: os 
clientes têm acesso a uma área reservada, onde podem consultar o 
saldo, o valor acumulado em cartão, o histórico de compras, aceder a 
campanhas personalizadas, a informações sobre vantagens nos par-
ceiros Staples e receber notificações em tempo real. A nova premissa 
da Staples é “Cartão Staples: Comprou=Ganhou=Poupou=Acumulou-
=Descontou”.

Segundo Olga Frazão, “o novo programa de fidelização foca-se, de facto, 
no cliente, não só pelas suas funcionalidades inovadoras, como pela 
preocupação de proporcionar oportunidades únicas de poupança. Este 
programa é uma forma de reforçar a dimensão de utilização de vantagens 
Staples, que marca a diferença, também, pelas parcerias com outras 
marcas, o que encaixa perfeitamente na matriz da Staples”.

O projeto “Ajudá-lo a poupar é um trabalho da Staples” com César 
Mourão assenta no novo posicionamento da marca, que reforça o 
conceito de “work spaces” e a voz enquanto especialista em ajudar 
a criar o local de trabalho que o cliente precisa. A campanha aposta 
em veículos mass media (TV, rádio, imprensa e “out of home”), digital 
e social media, e-mail marketing, marketing direto e ponto de venda. 
O desenvolvimento da campanha é sustentado com a produção de 
pequenos filmes para televisão e digital com a assinatura criativa da 
agência Coming Soon e o “endorsement” de César Mourão, onde o 
humorista português dá vida a um CEO que promove a tomada de 
decisões importantes como o uso da app Staples e o seu contributo 
ao nível da poupança.
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Potenciar as vendas 
de Natal

A época natalícia é 
sempre muito forte para o 
negócio dos associados da 
Euromadiport, que utiliza o 
formato dos showrooms para 
potenciar as suas vendas. 
Sendo os chocolates um dos 
produtos mais associados 
ao Natal, serviu de tema 
a um dos mais recentes 
showrooms, onde cerca de 20 
fornecedores apresentaram 
as suas grandes apostas e 
novidades para o Natal que 
se avizinha a mais de 100 
entidades, resultando numa 
faturação estimada em um 
milhão de euros. 

RETALHO
TEXTO Carina Rodrigues

FOTOS Sara Matos

o Natal tem nas vendas de chocolate. “En-
tramos num período em que se junta Natal e 
Páscoa, porque é tudo muito seguido. Esses 
dois períodos representam, nas vendas da 
Imperial, entre 65% a 70% do seu volume 
de negócios, com a Páscoa a representar um 
bocadinho mais, uma vez que, neste período, 
temos uma responsabilidade acrescida, por-
que somos líderes de mercado em amêndoas 
cobertas de chocolate, quer com a nossa 
marca, quer com as marcas de terceiros que 
também fazemos”, afirma José Vale da Silva, 
diretor comercial da Imperial. 
A fabricante, detentora de marcas icónicas 
como Pintarolas, Jubileu e Regina, esteve 
presente no showroom da Euromadi a 
apresentar as suas muitas novidades para 
o Natal. Um momento importante para a 
empresa portuguesa, pela visibilidade que 
proporciona junto dos muitos associados, 
“pese embora a Imperial tenha uma equipa 
de vendas que permite estar em contacto 
direto com eles e cobrir todas as suas neces-
sidades. No entanto, é nestes eventos que 

ficam a conhecer as novidades com maior 
ênfase e, a partir daí, tomam as suas deci-
sões. Procuramos sempre lançar produtos 
que vão ao encontro das necessidades dos 
consumidores e que, por sua vez, também 
satisfazem as necessidades dos associados 
da Euromadi”. 
E que necessidades são essas? Tendo em 
conta a longevidade e posicionamento 
líder da Imperial, é também ela que marca 
a tendência no mercado dos chocolates. 
Mercado que tem vindo a crescer todos 
os anos, não com taxas muito elevadas, 
mas paulatinamente. “Contudo, o consu-
mo per capita em Portugal é muito baixo 
comparado com a média europeia. Situa-se 
em 1,8 quilogramas, quando na vizinha 
Espanha são 4,5 quilogramas e, se formos 
a uma Suíça ou a uma Bélgica, estamos a 
falar de 10 a 12 quilogramas. No entanto, 
a responsabilidade das empresas produto-
ras de chocolate é a de ir ao encontro das 
necessidades dos consumidores, das próprias 
tendências de consumo, muitas delas vindas 

Os chocolates representam uma excelente 
oportunidade de negócio para os nossos 
associados”, confirma Cristina Mesquita, 
diretora geral da Euromadiport, sublinhan-
do a importância de um grande evento 
de vendas dedicado a este segmento de 
mercado. De facto, os dados de merca-
do espelham bem esta realidade. Diz a 
consultora Nielsen que o Natal continua 
a ser o período mais relevante no que aos 
bens de grande consumo diz respeito, 
representando perto de 10% das vendas 
totais registadas neste sector. E onde os 
produtos da época, como os chocolates, 
continuam no topo das preferências dos 
portugueses. Em 2018, 61% das ven-
das totais de bombons foram feitas no 
Natal, assim como 41% das de figuras de 
chocolate.
Presença assídua e incontornável nos li-
neares da distribuição, a Imperial confirma 
na sua atividade comercial este peso que 
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já de outras geografias”, defende José Vale da Silva.  É o 
que se passa, por exemplo, com o chocolate negro, que 
tem vindo a crescer enormemente e que já representa o 
mesmo valor de vendas do chocolate de leite. 
Recentemente, sob a marca Jubileu, a Imperial lançou 
um chocolate vegan, que vem responder a uma tendên-
cia de consumo crescente em Portugal.  “Mas não só. 
Estamos a desenvolver e vamos, muito brevemente, lançar 
chocolates proteicos, outra vertente que ainda está muito 
pouco explorada, mas que já tem consumos brutais por 
essa Europa fora, nomeadamente, para os consumidores 
desportistas”, detalha.
Até porque o peso do negócio da exportação é já de 
25% nas vendas totais da Imperial, uma percentagem 
que, no espaço de um a dois anos, deverá aumentar 
para 30% a 35%. “Estamos a fechar alguns acordos muito 
importantes, principalmente para Espanha, Brasil, China 
e Rússia, que são mercados onde estamos a entrar com 
alguma força e que nos vão trazer uma dimensão acres-
cida. Não deixando, obviamente, de trabalhar o mercado 
nacional”, diz José Vale da Silva.
Muitos e bons motivos para continuar com boas 
expectativas quanto ao futuro da empresa portuguesa, 
nomeadamente no importante período de vendas que 
é o Natal. “Temos vindo a crescer todos os anos a dois 
dígitos na Páscoa e Natal. Para este ano, face ao leque de 
produtos que lançámos, estamos em crer que vamos atingir 
um crescimento acima de 20% a 25% no Natal.  No caso 
concreto da Euromadi, estas duas campanhas representam 

cerca de 30% das vendas globais, pelo que há uma importância significativa 
em estar presente nestes showrooms”. 

O par perfeito do chocolate
Outra presença assídua e incontornável dos lineares da distribuição com 
os seus chocolates é a da multinacional suíça Nestlé, que aproveitou a 
sua presença no showroom da Euromadiport para, além de apresentar 
os muitos produtos que vão fazer as delícias de miúdos e graúdos neste 
Natal, dar a conhecer a sua mais recente grande novidade no universo 
dos cafés, a marca Starbucks. “A presença neste showroom tem muito a ver 
com a nossa estratégia de alargar a distribuição da Starbucks a todo o comér-
cio integrado e a Euromadi representa um papel-chave, em Portugal, nesse 
alargamento. Quisemos dar a degustar e a conhecer estes produtos a todos 
os associados que estiveram aqui presentes, para conhecerem a gama, porque 
uma das curiosidades da Starbucks, em Portugal, é que não é uma marca que 
esteja muito presente com ‘coffee shops’. Em Lisboa, temos alguma facilidade 
em encontrar aqui ou ali alguma Starbucks, mas o mesmo não acontece fora 
dos grandes centros, ao contrário de outros mercados, onde há Starbucks 
em qualquer esquina. Vamos, através do comércio integrado, garantir que a 
marca consegue estar mais distribuída ao longo do país e mais próxima do 
consumidor. Em muitos casos, vai ser através do retalho que as pessoas vão 
ter a primeira experiência de degustação de café Starbucks, o que é um pouco 
único, daí ser tão importante a presença neste showroom”, garante Teresa 
Mendes, diretora de Café Retalho da Nestlé Portugal. 
O acordo entre a Nestlé e a Starbucks foi oficialmente conhecido em agos-
to de 2018. O objetivo da multinacional suíça com a aquisição dos direitos 
da marca Starbucks para o retalho prende-se com a vontade de ter aquela 
que “é a marca que mais comunica e é a mais inovadora ao nível do fora do lar, 
com um ‘target’ mais jovem e mais aspiracional e emocional na forma como 
consome o café”, caracteriza Teresa Mendes. “Em Portugal, temos uma forma 
de consumir café bastante clássica e a Starbucks vem trazer isso de adicional. 
Se entrarmos numa ‘coffee shop’ da Starbucks, vemos que é um ‘target’ familiar, 
onde os adolescentes querem muito provar as suas variedades”. 

http://alimentaria.com/
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de diversas áreas converte-se numa maior eficiência, ainda 
que, depois, tenha que haver todo o trabalho de execução. 
Resumindo, a nossa participação surge não só para dar pre-
sença de grupo à Euromadiport, mas essencialmente porque 
nos facilita a programação da definição de gama, bem com 
as respetivas compras, beneficiando também de uma nego-
ciação prévia”.
Há oito anos que a Euromadiport realiza showrooms 
temáticos, para fomentar a aproximação dos seus asso-
ciados aos fornecedores e dinamizar o negócio de uma 
maneira distinta.  “Os 23 associados da Unimark, que re-
presentam mais de 80% do volume de faturação do universo 
Euromadiport, constituem um conjunto de empresas muito 
heterogéneo, entre grossistas e retalhistas, com pequena, 
média e grande dimensão. Este tipo de showroom foi uma 
inovação neste tipo de centrais, que responde a duas necessi-
dades. Por um lado, e o fundamental, dinamizar o negócio, já 
que nestes eventos concretizam-se ou abrem-se possibilida-
des de finalização a operações comerciais de alguns milhões 
de euros, que têm evoluído positivamente de ano para ano. 
Por outro lado, é um meio para apresentar diretamente, a 
todas empresas, um conjunto de atividades promocionais, 
que, pela diversidade indicada, localização geográfica e 
diferentes sistemas de trabalho, quer da indústria quer das 
empresas comerciais, era impossível fazer num tão curto 
espaço de tempo”, explica João Vieira Lopes, diretor geral 
da UniMark. “Numa fase de desenvolvimento de mercado, 
em que a inovação é permanente e cada vez mais dinâmica, 
esta pode ser uma oportunidade de apresentação eficaz dos 
novos produtos”, sustenta. 

A Euromadiport desenvolve os seus showrooms temáti-
cos nos três momentos altos de faturação: Páscoa, verão 
e Natal. O formato tem-se revelado bem-sucedido na 
capitalização do negócio de fornecedores e associados, 
atingindo, em termos médios, 10 milhões de euros de fa-
turação, de acordo com Elsa Gomes. Na sua 30.ª edição, 
o balanço dos showrooms é, assim, claramente positivo, 
mas chega o momento de pensar no futuro. “Como em 
tudo o que é cíclico, começamos a sentir alguma maturidade 
no formato, pelo que chega o momento de pensar como 
o vamos desenvolver em 2020”, conclui a diretora geral 
comercial da Euromadiport.

Numa altura em que se está a entrar no pico do consumo de bebidas 
quentes, fez sentido para a Nestlé lançar um produto que, rapidamen-
te, começou a trazer rotação nas lojas. O portfólio disponível é, para 
já, constituído por 14 referências, que foram criteriosamente selecio-
nadas de entre a ampla gama Starbucks a pensar nas necessidades 
do mercado nacional. “Primeiro, porque temos um grande respeito pelo 
espaço de linear dos nossos clientes, pelo que consideramos que essas 14 
referências representam a combinação ótima entre portfólio e oferta. Temos 
sempre os três tipos de torra e os ‘blends’ que estão mais próximos do perfil 
do consumidor português, porque a Starbucks é um café 100% arábica, o 
que não é muito comum em Portugal, onde dominam os ‘blends’ de robusta 
e arábica”.
A gama da Starbucks está disponível em todos os sistemas de café ex-
clusivos da Nestlé, assim como em torrado. “O nosso objetivo é 
permitir a todas as pessoas que já têm algum contacto com o uni-
verso Nestlé, através das suas diferentes marcas de café, também 
terem acesso a estes ‘blends’ da Starbucks nas suas máquinas.  
Para além disso, a penetração nos lares portugueses das cápsulas, 
tanto Nescafé Dolce Gusto como Nespresso, é muito relevante, 
pelo que deixar esta fatia de mercado fora não faria qualquer 
sentido. O café torrado, apesar de ser um segmento de mercado 
ligeiramente mais pequeno que o das cápsulas, é o icónico. Foi 
onde a Starbucks nasceu. O que decidimos foi só estar em café 
torrado em grão, porque existe uma incompatibilidade no merca-
do português com o café moído disponível na Starbucks, que tem 
uma moagem muito grossa para o tipo de máquina utilizado em 
Portugal. Não queríamos criar uma má experiência ao consumi-
dor e correr o risco de este não ter o resultado final desejado”, 
sublinha Teresa Mendes. 
Para já, decorridos poucos meses do lançamento desta gran-
de novidade no mercado, a Nestlé garante estar muito satisfeita com 
as primeiras vendas. “A aceitação da marca tem sido extraordinária e já 
conseguimos ver algumas tendências. Caramel Macchiato, por exemplo, é 
um sucesso, o que vem reforçar o posicionamento de que esta marca nos 
permite atingir momentos e ‘targets’ diferentes”, conclui. 

Balanço positivo
Muitas e boas novidades que permitem encarar com as melhores ex-
pectativas a importante época de vendas que se avizinha. Até porque 
o balanço deste showroom é claramente positivo, com a presença 
de 102 entidades e uma faturação estimada em um milhão de euros. 
“Estes showrooms assumem uma importância muito relevante, no sentido 
de podermos melhor organizar todo o trabalho necessário relacionado com 
um conjunto de produtos sazonais, que necessitam de um trabalho prévio 
na escolha dos fornecedores e dos produtos, de acordo com as necessida-
des dos nossos supermercados Coviran, de modo a darmos respostas aos 
nossos consumidores”, afirma Acácio Santana, diretor geral da Coviran. 
“Claramente, este suporte que a Euromadiport nos dá simplifica as exigên-
cias e os prazos. Podermos tratar, no mesmo local, com vários fornecedores Veja o vídeo da 

reportagem aqui:

https://gelpeixe.pt/pt
https://youtu.be/t7zhF03X8DE
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50 anos depois, o Jumbo desapareceu. Mas não desapareceram os seus princípios. A 
uniformização da identidade da Auchan mantém muitos dos pilares e princípios que regiam 

o Jumbo, verdadeira escola no sector do retalho em Portugal, numa marca mais adaptada ao 
presente e que se projeta no futuro. Em entrevista à Grande Consumo, Pedro Cid, diretor geral da 
Auchan Retail Portugal, aborda os principais desafios deste processo de mudança de identidade, 

que define como, acima de tudo, um processo de transformação cultural. E os desafios do futuro: 
preparar os próximos 50 anos da Auchan em Portugal com a solidez dos últimos 50. Em suma, 

honrar o legado deixado por Jumbo e Pão de Açúcar, focando nas equipas e nos clientes, sem 
esquecer que os investimentos devem, sempre, criar valor para a sociedade. 

“TEMOS O DEVER DE FAZER 
PARA OS PRÓXIMOS 50 ANOS 

O QUE AS EQUIPAS DO JUMBO E 
PÃO DE AÇÚCAR FIZERAM NOS 

ÚLTIMOS: DEIXAR UMA EMPRESA 
SÓLIDA,  UMA EQUIPA FORTE E 

COMPROMETIDA, HONRAR O LEGADO”

Grande Consumo - É oficial. As marcas 
Jumbo e Pão de Açúcar desapareçam e 
deram lugar à uniformização da iden-
tidade do parque detido sob a marca 
Auchan. A  que se deve esta aposta?
Pedro Cid – Em primeiro lugar, era funda-
mental evoluirmos a marca que tínhamos 
em Portugal, já com 50 anos, para uma 

marca mais jovem, ágil e adaptada aos 
clientes e às equipas.
Ouvimos muitos comentários de que a 
mudança de identidade obedeceu a uma 
imposição da casa-mãe, mas posso garantir 
que essa alteração já era estudada desde 
que a Auchan comprou o Pão de Açúcar, 
em 1996. Na altura, entendemos que não 
era o mais adequado a se fazer, uma vez 
que a marca Jumbo estava bem implantada 
em Portugal e não iríamos ganhar nada com 
isso. Depois, em 2003, voltámos a estudar 
essa alteração, porque todo o “sourcing” e 
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toda a marca própria já eram de uma mar-
ca internacional. Note-se que, em 2000, já 
não tínhamos nenhum produto de marca 
Jumbo. 
Além disso, tendo em conta o que se passa 
na Auchan em termos internacionais, em 
que os vários países têm não só a sua auto-
nomia como o dever de ter os seus projetos 
próprios – não somos uma marca global, 
temos uma plataforma global e sinergias 
globais, mas somos uma marca adaptada 
ao projeto de cada país -, chegámos a 
2017 e lançámos o conceito de ultra proxi-
midade. Internamente, voltámos a fazer um 
estudo para perceber qual era o posiciona-
mento do Jumbo e apurámos que não seria 
o de marca de proximidade. Os próprios 
supermercados já tinham sido lançados não 
como Jumbo, mas como Pão de Açúcar. O 
que significava que, em Portugal, tínhamos 

My Auchan, Pão de Açúcar, Jumbo Pão de 
Açúcar, Box e Jumbo. 
Não existindo qualquer imposição da casa-
-mãe para a mudança de identidade, havia, 
sim, um objetivo internacional em que cada 
país só poderia trabalhar uma única marca. 
Novamente, fomos rever os prós e os con-
tras e estudar o que se adaptava melhor ao 
país, ao projeto e ao futuro. Foi então que 
optámos pela marca Auchan. 

GC - Foi fácil fazer desaparecer uma 
marca tão próxima dos portugueses, 
como era o Jumbo, que ainda este ano 
assinalou os 50 anos de forma discreta? 
O facto de o Pão de Açúcar ter menos 
lojas com essa identidade tornou o 
processo mais fácil? Quais foram os 
principais desafios desta uniformização 
de marca?

TEXTO Bruno Farias  
FOTOS Sara Matos

TEMA DE CAPA
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PC – Estamos a construir uma marca muito mais 
associada à nossa visão e não aos formatos em si. 
Foi um processo de aculturação trabalhoso, de dois 
anos. Mais do que um processo de marca, foi um 
processo de transformação cultural.
O dia 12 de setembro foi de duplas emoções, por-
que, como é óbvio, a marca Jumbo tem um grande 
significado para nós. Mas estamos a valorizar muito 
mais o futuro. Mais do que uma alteração de ima-
gem e de logótipo, é principalmente uma alteração 
de projeto e de modo de estar, que está muito as-
sociada aos valores da empresa. Os três valores que 
tem hoje, de abertura, de confiança e de excelência, 
estão bem enraizados dentro das nossas equipas. 

GC - O processo  já está concluído?
PC – Penso que é um processo que não vai estar 
concluído nunca. Vai estar cada vez mais adaptado, 
sem estar concluído. Neste processo de acultura-
ção, o principal é esta agilidade de nos adaptarmos 
às nossas equipas – dar uma vida cada vez melhor 
às pessoas que trabalham connosco -; aos nossos 
clientes – não há hipermercados como antigamen-
te, não há um comércio para massas, como havia 

antes –; e à sociedade – temos de criar valor nas comuni-
dades onde estamos, sempre foi uma preocupação desta 
casa, com valores e resultados muito interessantes. 

GC - Podemos considerar que se trata de um movi-
mento natural na dinâmica própria do retalho e que 
já teve outros episódios com outros protagonistas no 
nosso mercado?
PC – O retalho está muito bem desenvolvido em Portugal. 
Tem “players” muito bons, há uma necessidade de adapta-
ção que vai continuar e evoluir. Ninguém sabe como será o 
mercado daqui a cinco anos, mas, uma coisa é certa, terá 
que ser muito mais adaptado ao que os clientes querem, ao 
que as nossas equipas querem e precisam e mais simples e 
ágil.

GC - O Pedro foi responsável pela abertura de dois 
grandes formatos sob a marca Jumbo. É uma marca 
que lhe deixa saudades? 
PC – A saudade é uma palavra muito portuguesa e tem 
uma conotação positiva. É bom ter saudades. Não deixa 
de ser um sentimento triste, porque nos falta alguma coisa, 
mas é, ao mesmo tempo, alegre, porque foi algo de bom. 
O Jumbo foi uma grande escola. Foi pioneiro em Portugal de 
muitas coisas do sector do retalho: o primeiro hipermercado 
com o código de barras (Alfragide, em 1988), o primeiro 
cartão, a aplicação, o site, o sermos certificados em respon-
sabilidade social, o comércio avulso, etc. Sem dúvida que 
me deixa uma saudade enorme. 
O bom disto é que mantenho muitos dos pilares e dos prin-
cípios que regiam o Jumbo. A grande diferença é que, hoje, 
temos uma empresa mais adaptada e que tem um logo 
Auchan. É o melhor de dois mundos. 

GC - Acredita que a uniformização da marca é uma 
alavanca para o crescimento, seja em vendas ou em 
crescimento orgânico? É a primeira parte do proje-
to para os próximos 50 anos que a companhia quer 
construir?
PC – Este é o primeiro pilar dos próximos 50 anos. Temos o 
dever de fazer para os próximos 50 anos o que as equipas 
do Jumbo e Pão de Açúcar fizeram nos últimos: deixar uma 
empresa sólida, uma equipa forte e comprometida, honrar 
o legado. 
O nosso principal objetivo, neste momento, não são vendas 
ou resultados, mas esta aculturação, esta evolução das 
nossas equipas e da nossa forma de estar perante o cliente. 
É isso que nos vai trazer vendas e resultados.

GC - Previstos no plano de investimento de 90 milhões 
de euros anteriormente anunciado, os 7,5 milhões de 
euros aplicados no Auchan de Alfragide são um sinal 
da ambição que a companhia ainda detém no mercado 
nacional? Quando tanto se fala de proximidade, conve-
niência e serviço, os médios e grandes formatos ainda 
têm uma palavra a dizer?
PC – Estou 101% convencido que sim. Em primeiro lugar, a 



23
Grande Consumo

”
“O dia 12 de setembro foi de duplas emoções, 
porque, como é óbvio, a marca Jumbo tem 
um grande significado para nós. Mas estamos 
a valorizar muito mais o futuro”

transformação que fizemos em Alfragide, e 
que estamos a replicar nas outras lojas, tem 
tido excelentes resultados. Conseguimos 
adaptar, dentro de um grande formato, 
de 10 mil a 12 mil metros quadrados, os 
vários percursos do cliente. Em Alfragide, é 
tal a diversidade de clientes, e do que eles 
querem, que é possível entrar e sair da loja, 
sem falar com ninguém, em três minutos, 
fazendo as compras através da aplicação; é 
possível demorar apenas 10 a 15 minutos 
só para comprar determinado tipo de arti-
gos; assim como é possível o percurso todo 
e permanecer na loja durante uma hora e 
meia. É um hipermercado que se transfor-
mou para apresentar esta diversidade de 
percursos. 

GC - Nesse contexto, a introdução da 
Academia Auchan na loja de Alfragide é 
um elemento diferenciador, e onde os 
clientes podem fazer workshops, numa 
loja onde também se pode pagar com 
uma app e poupar tempo. O sucesso 
do retalho alimentar passa por oferecer 
distintas possibilidades, sob o mesmo 
teto, às diferentes necessidades dos 

consumidores?
PC – O que dantes era tudo debaixo do 
mesmo teto, hoje, evolui para tudo é pos-
sível debaixo do mesmo teto. A oferta que 
temos num hipermercado de 12 mil metros 
quadrados e a relação qualidade/preço são 
de tal maneira boas que trazem mais-valias 
muito grandes para os consumidores. 

GC - Quando tanto se fala em consu-
mo experiencial, esta é a resposta da 
companhia a esse desafio do mercado 
moderno?
PC – A principal resposta está na nossa 
equipa. Em segundo lugar, a resposta de 

nos adaptarmos ao que o cliente quer ter. 
Esta adaptação aos vários perfis serve para 
preparar os próximos anos. 

GC - As lojas de Cascais e Paço de Arcos 
irão, também elas, refletir este mesmo 
conceito?
PC – Paço de Arcos será a nossa primeira 
loja a nascer sob a insígnia Auchan. Vamos 
ver algumas evoluções do que está em Al-
fragide. Apresentará um formato diferente, 
com cerca de seis mil metros quadrados, 
mais adaptado à área onde está localizada 
e onde estarão mais vincados os percursos 
rápidos, como o da compra semanal. Trata-
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Auchan apresenta rótulo que 
mede qualidade nutricional 
dos alimentos 
A Auchan Retail Portugal está a adotar, em todos os produtos de marca 
própria, o Nutri-Score, um sistema de rotulagem que avalia e torna 
visível o equilíbrio nutricional dos alimentos.
Este sistema pretende contribuir para que os portugueses tomem 
decisões conscientes sobre a sua alimentação. Simples, fácil de ler e de 
entender, classifica os alimentos numa escala de A a E, cada uma com 
uma cor diferente, do verde ao vermelho. Para estabelecer a categoria, 
são considerados, em cada alimento, os ingredientes a privilegiar, como 
fibras, proteínas, frutas e legumes, e os que se devem limitar: gorduras 
saturadas, açúcares e sal.
Na categoria A, encontram-se alimentos como água, legumes e peixe 
congelados. No outro extremo da escala, são classificados com E 
alimentos como queijos gordos, enchidos ou bolos mais doces ou 
calóricos. A indicação é a de que os consumidores devem ingeri-los 
com moderação.
Para Rui Oliveira, diretor de Marca Própria da Auchan Retail Portugal, 
“com a multiplicidade de produtos e rótulos que existem, quisemos aumen-
tar a transparência para os nossos consumidores e, por isso, resolvemos 
adotar o Nutri-Score, sistema de classificação nutricional, com robusta 
evidência científica, que reúne um apoio alargado, desde autoridades 
de saúde a largos segmentos da indústria e distribuição, bem como das 
associações de consumidores. Assim, será mais fácil para as pessoas 
obterem informação sobre os alimentos que vão comer e tomarem opções 
mais saudáveis. Por outro lado, para os profissionais de saúde, também 
será mais fácil fazer recomendações, porque têm acesso a informação 
uniformizada. Esperamos, até meados de 2020, ter nas nossas lojas mais de 
duas mil referências com o Nutri-Score”.
A nível internacional, o Nutri-Score já foi adotado como sistema 
recomendado, embora opcional, em França, Bélgica e Espanha, 
tendo a ministra da Agricultura da Alemanha anunciado o início do 
processo naquele país. Em Portugal, chega ao linear pelas mãos da 
Auchan. Neste momento, já está disponível para todos os produtos 
de marca própria na plataforma online da Auchan Portugal e está a ser 
gradualmente adicionado a todas as embalagens físicas dos produtos 
de marca Auchan.

-se de um projeto com quatro anos de trabalho. 
Cascais é a nossa loja mais antiga. Já teve muitos 
projetos, tendo este ficado fechado há dois anos. Vai 
ser um projeto moroso, que vai reformular a entra-
da de Cascais e a zona envolvente e com o desafio 
de querermos manter a relação de 40 anos com os 
clientes, mas respondendo também aos novos. Vai 
demorar dois anos ainda em projeto.

GC - É cada vez mais importante comprar local? 
A experiência de compra de uma loja faz-se pela 
proximidade às regiões onde está inserida?
PC – Este era um dos trunfos que tínhamos no passa-
do e que, hoje em dia, se reforça. Em 2018, 88% das 
compras da Auchan foram feitas em Portugal. 
A Carnalentejana começou connosco, há mais de 20 
anos. Vários produtores que hoje trabalham connosco 
foram crescendo, numa relação de parceria que teve 
sempre como princípio ser “um casamento às claras”. 
É fundamental e obrigatório que cada loja crie 
valor na comunidade onde está inserida. É uma das 
diretrizes da casa-mãe. Além disso, é uma garantia 
de qualidade. Receber vegetais e fruta produzidos 
a poucos quilómetros de distância da loja tem uma 
outra garantia de frescura.

GC - A expansão da companhia far-se-á através 
da proximidade ou dos grandes formatos? 
PC – A expansão da companhia far-se-á, principal-
mente, com marca, seja via formatos médios (grandes, 
diria, que não há espaço para muito mais) e, sem 
dúvida, com o de proximidade. Mas, sobretudo, em 
torno daquilo que na Auchan designamos de zona de 
vida. 
O que nos interessa é dar condições aos nossos 
clientes de poderem comprar onde querem, como 
querem e quando querem. Por isso, não vai acontecer 
só sob um formato, mas sim sobre este ecossistema. 
É o que o cliente nos pede. Desde fazer as compras 
em casa e recebê-las no conforto do lar, a fazer as 
grandes compras em casa e receber numa loja My 
Auchan, etc. É por aqui que vai ser feita a expansão 
da Auchan. Não vamos abrir formatos de proximidade 
e ultra proximidade em sítios onde não tenhamos este 
ecossistema. 

GC - São conhecidos os montantes investidos e 
o plano de expansão anunciado até 2019. Com a 
chegada de uma nova década, quais são os prin-
cipais desafios que se colocarão à Auchan?
PC – Os investimentos dependem, como em tudo, da 
criação de valor, pelo que estarão relacionados com 
os resultados que obtivermos. O valor ronda 30 a 40 
milhões de euros por ano. De 2017 até agora, está 
situado em 90 milhões de euros. 
Mas o principal investimento futuro vai dentro daquilo 
que é o nosso movimento do que é bom, são e local. 

Primeiro, como vamos ser dos maiores impulsionadores 
da relação com os produtores locais, há uma abertura 
para fazer investimentos diferentes em tudo o que é lo-
cal. E em tudo o que é são. O Nutri-Score é um exemplo 
fabuloso de simplificar a informação para os clientes (ver 
caixa). E, depois, em tudo o que é bom. A Academia de 
Alfragide é um exemplo disso mesmo. 
A solidez dos últimos 50 anos da Auchan em Portugal 
é a que queremos dar para os próximos 50. Não somos 
uma empresa de cometer loucuras, mas de dar passos 
sólidos, que tragam valor às nossas equipas e clientes. 
Mais milhão menos milhão, o objetivo é criar valor para 
a sociedade. 
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Auchan:
forças e 
debilidades
Juan Carlos Matarrubia, sócio-diretor da Retail 
Data, analisa os principais pontos fortes e 
fracos da Auchan, no momento em que se 
materializa o processo de unificação de marca 
iniciado há cerca de um ano. Ogrupo francês Auchan decidiu, há algo mais de 

um ano, iniciar o processo de unificação das 
suas insígnias comerciais em torno da sua mar-
ca principal, na maioria dos mercados em que 
opera (a própria Auchan), ao mesmo tempo 
que acelerava a expansão na fórmula comercial 
de proximidade My Auchan (lojas entre 200 a 
500 metros quadrados localizadas em centros 
urbanos), com o objetivo de diversificar a sua 
presença no mercado português de retalho de 
grande consumo. 
As metas (unificação e expansão) são claras, 
como acontece noutros países, e pode obser-
var-se no vizinho mercado espanhol, mas o 
ritmo das mudanças e implantações não é de-
masiado elevado, com os restantes principais 
operadores a não deixarem de se mover num 
ambiente convulso e na expectativa, sobretu-
do, desde a entrada da Mercadona no verão.
Segundo dados da Retail Data, desde o 
início do exercício de 2019, aconteceram 84 
aberturas ou reaberturas de novas lojas, tendo 
Sonae (25) e Lidl (12) como principais prota-
gonistas. A Auchan conta com uma posição 
muito interessante na categoria de hipermer-
cados, com 30 centros que reúnem 28% da 
superfície total em Portugal para este tipo de 
estabelecimentos. A grande superfície não é, 
atualmente, o formato da moda, e sim os gran-
des supermercados (>1.000 metros quadra-
dos) e as lojas de proximidade, mas a Auchan 

TEXTO Juan Carlos Matarrubia 
sócio-diretor Retail Data
FOTOS D.R.

ANÁLISE
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conta, no formato de hipermercado, com 
localizações privilegiadas e uma clientela 
consolidada que receberá, de bom grado, 
o impulso das reformas e o investimento 
na mudança de marca.
Aos dias de hoje, são quatro os hiper-
mercados com a marca Auchan, três em 
Lisboa (municípios de Lisboa, Cascais 
e Oeiras) e um em Setúbal (Almada), 
enquanto os restantes continuam a ser 
explorados como Jumbo. Foram tam-
bém feitas transformações nas lojas de 
média superfície (entre 1.500 a 2.500 
metros quadrados), que provinham da 
rede Pão de Açúcar, e hoje são Auchan 
Supermercado, em Faro, Guarda, Caldas 
da Rainha e Alenquer. Faltam, portanto, 
26 estabelecimentos (oito menores que 
5.000 metros quadrados e 18 de grande 
dimensão) transformar-se em Auchan, ao 
mesmo tempo que progridem os projetos 
da nova loja de Paço de Arcos e Cascais, 
que arrancarão com a marca global.
As lojas de proximidade My Auchan, que 
se estão a destacar pela sua definição (in-
cluindo com prémios pelo seu conceito), 

e integram secções de comida pronta, já 
têm uma presença significativa em Lisboa 
(23) e Setúbal (6), embora ainda longe 
dos 90 espaços definidos como objetivo 
para a zona. A intenção é que a expansão 
desta marca também passe pelo fran-
chising, do mesmo modo que acontece 
nos supermercados, 
neste caso, em zonas 
mais rurais e periféricas. 
Este ano, abriram três 
em Coimbra (Miranda do 
Corvo), Guarda (Aguiar da 
Beira) e Vila Real (Murça).

Presença desigual
A Auchan conta com 
representação em 13 dos 
18 distritos continentais e 
está ausente das regiões 
insulares. A sua quota 
global sobre a superfície 
FMCG (Fast Moving Con-
sumer Goods) atinge 5,7% 
e eleva-se a cerca de 8% 
a 9% em distritos como 

Lisboa, Setúbal, Faro ou Coimbra, entre 
os mais significativos em termos popula-
cionais. Regista-se menor presença nos 
distritos mais povoados do Norte (Porto 
ou Braga) e, diretamente, é inexistente 
ou muito pequena em distritos como 
Santarém ou Leiria. 

https://www.cecoa.pt/
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Que espaço tem o canal 
tradicional no mercado 

nacional de eletro?
ANÁLISE
TEXTO GfK Portugal
FOTOS D.R.

O canal tradicional de eletro não perdeu o seu espaço no 
mercado nacional. Não só tem conseguindo vir a aumentar a sua 
faturação, como, inclusivamente, está com uma tendência mais 

positiva do que as cadeias. A crescer desde 2015, levou a cabo 
uma transformação do seu mix de produtos, com uma aposta 

vencedora na categoria dos grandes domésticos. 
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N
cimento (+31,9%) do mercado de eletro e regista tendências 
positivas para os três sectores no acumulado de janeiro a agosto 
de 2019, ao passo que o mercado offline encontra-se a crescer 
em igual período apenas 0,3% no total de eletro, ou seja, está 
praticamente “flat”. A razão para o mercado físico não estar 
em queda deve-se às tendências positivas dos grandes e dos 
pequenos domésticos (+4,2% e +0,4%).
Na verdade, desde 2016 que o mercado online disparou e o 
crescimento do sector de eletro deve-se, em grande medida, a 
este tipo de distribuição. Dos quase 15 milhões de euros que 
o sector de eletro se encontra a crescer, no período janeiro a 
agosto de 2019, 13 milhões são fruto do mercado online.

Em termos de tipologia de canais de distribuição, as cadeias 
multi-especialistas foram, de longe, o principal canal responsável 
pela recuperação do total do mercado de eletro, com um ganho 
de quase 210 milhões de euros, entre 2013 a 2018.
No entanto, isto não quer dizer que o canal tradicional de eletro 
tenha perdido o seu espaço no mercado nacional, pois em igual 
período também conseguiu crescer em faturação e, no acumu-
lado de janeiro a agosto de 2019, está inclusivamente com uma 
tendência mais positiva do que as cadeias multi-especialistas, 
graças única e exclusivamente aos grandes domésticos, que 
estão a crescer à volta de 6%.
A crescer desde 2015, até aos dias de hoje, o canal tradicional 
teve uma transformação em termos de “mix”, aumentando a sua 
aposta no mercado dos grandes domésticos que, como vimos 
anteriormente, atravessa um período muito positivo. 
Esta aposta tem-se revelado vencedora, o que levou o canal a 
concentrar-se progressivamente mais neste mercado e, por essa 
razão, os grandes domésticos já ultrapassaram os três quartos 
da faturação do canal, dentro daquilo que é a sua oferta de 
produtos eletro.

o início da década, os mercados de eletro entraram 
em queda. Entre 2010 e 2013, desapareceram cerca 
de 350 milhões de euros de faturação, sendo que os 
sectores mais afetados foram a eletrónica de con-
sumo e os grandes domésticos, ambos com quedas 
a rondar os 150 milhões de euros. Desde 2013 que 
temos assistido a uma progressiva recuperação des-
tes mercados e, no final de 2018, o mercado global 
de eletro já estava a apenas 80 milhões daquilo que 
foi a faturação de 2010 (1.264 milhões de euros). 
No entanto, temos grandes diferenças entre sec-
tores. O mercado de eletrónica de consumo tem 
oscilado entre acréscimos e decréscimos e está 
muito longe dos valores de faturação de 2010. Já os 
mercados dos pequenos e grandes domésticos não 
têm parado de crescer e atingiram novos máximos 
históricos de faturação em 2018.
O período acumulado de janeiro a agosto de 2019 
confirmou também estas tendências, com os cres-
cimentos dos pequenos e grandes domésticos face 
ao período homólogo. É essa a razão do mercado 
de eletro estar positivo, dado que a eletrónica de 
consumo perde 10 milhões de faturação no mesmo 
período.  

Desde 2010 até agora (janeiro a agosto 2019), o 
mercado online passou de um peso de 1,4%, em 
valor do total de eletro para 7%. 
O canal online tem sido o grande motor de cres-
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A nível mundial, a Euronics é o quarto maior operador no sector do retalho de eletrodomésticos e 
eletrónica de consumo, com uma faturação acumulada de 20 mil milhões de euros. A nível europeu, 
é o segundo, apenas suplantado pela Media Markt. Um grupo pujante e musculado, com presença 
em 35 países, incluindo em Portugal, mercado onde tem vindo a desenvolver a sua atividade e a 
conquistar aderentes há quase 20 anos. Período onde a Euronics teve de saber posicionar-se perante 
todos os desafios apresentados, nomeadamente a crise de 2011, muito madrasta para o comércio 
nacional e ainda mais para a tecnologia, bens considerados não essenciais. Enfrentou a ascensão das 
grandes cadeias de retalho e, mais recentemente, a concorrência do online, respondendo com serviço 
e um posicionamento muito próximo do cliente que só o retalho dito tradicional pode proporcionar. 
Feita a “travessia do deserto”, como a caracteriza José Costa, presidente da Euronics em Portugal, 
o grupo prepara-se para enfrentar um desafio tão ou mais importante para o futuro: atrair sangue 
novo, que permita dar continuidade e imprima uma nova vitalidade à organização que é um dos 
principais “players” do mercado de eletrodomésticos a nível nacional.

“O FUTURO PASSARÁ CLARAMENTE 
POR TRAZER SANGUE NOVO PARA 
NOS PODERMOS EXPANDIR NO PAÍS”

TEXTO Carina Rodrigues
FOTOS Sara Matos

ENTREVISTA
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Grande Consumo - A Euronics iniciou a sua atividade 
em Portugal em 2001, contando hoje com mais de 
100 lojas em 17 distritos. Que balanço pode fazer 
deste percurso de quase duas décadas, onde quase 
tudo mudou no universo da distribuição de eletrodo-
mésticos e eletrónica de consumo?
José Costa – A Euronics não começou exatamente em 
2001. Em 2004, começámos como membros de Espanha 
e, um ano mais tarde, passámos a ser membros diretos da 
Euronics Internacional. Embora, antes disso, já existisse 
como uma associação de agentes autorizados.
Tivemos um percurso de conquista e perda de retalhistas. 
A prova evidente disso é que, em 2010, tínhamos 65 
milhões de euros de compras protocoladas e, durante o 
período de crise, que no comércio de eletrodomésticos 
coincidiu com os anos de 2011 a 2013, tivemos descidas 
sucessivas, por nítida quebra dos associados ou por 
insolvências. O que é certo é que a nossa faturação bateu 
o mínimo histórico de 37 milhões de euros, em 2013. 
Estamos a falar de uma perda em torno dos 80%.
Felizmente, de 2014 até à data, temos vindo a fazer o 
caminho contrário. Mantemos sensivelmente o mesmo 
número de associados – 51 -, com os quais conseguimos 
fechar o ano de 2018 com praticamente 69 milhões de 
euros. Só em 2018 conseguimos superar o ano de 2010. 
Passámos uns anos de travessia do deserto. 
O retalho tradicional em Portugal, no seu todo, deverá 
representar 250 milhões de euros em valor de venda. 
Significa 10% do negócio. Tem-se notado, por parte do 
retalho, uma forte falta de capacidade de investimento e 
uma dificuldade na renovação das pessoas que gerem o 
negócio. 
A minha opinião é que só cresce quem tem capacidade 
de endividamento. A Media Markt tem endividamento, a 
Worten tem endividamento e a Rádio Popular tem endi-
vidamento. E o retalho tradicional teve sempre a postura 
de funcionar através de capitais próprios. Não conseguiu 
alterar esse chip. Assim, tem uma dificuldade imensa em 
termos de capacidade de investimento e daí o facto de, 
eventualmente, não existirem novas lojas. 
Isso acontece no caso concreto da Euronics. Temos 116 
lojas, neste momento, mas muitas que não cumprem 
os patamares mínimos que deveríamos ter. Também 
sentimos que uma parte significativa dos associados 
não estão na disposição de fazer esses investimentos. O 
futuro poderá passar, então, por uma solução diferente, 
a termos que recorrer a novos comerciantes. Entendo 
que essa é a única via de crescimento para a Euronics. É 
minha intenção, a partir do próximo ano, iniciar um ciclo 
de angariação de novos empresários, da mesma forma 
que o está a fazer o retalho alimentar. Existe, dentro da 
organização, a capacidade de abastecer essas lojas, desde 
que esses empresários estejam na disposição de assumir 
investimentos. 

GC - Que mais-valias pode o grupo proporcionar aos empre-
sários portugueses?
JC – A Euronics, a nível internacional, não tem que ver com a rea-
lidade portuguesa. É uma organização presente em 35 países, com 
5.500 empresas representadas, 8.500 lojas e é, neste momento, 
o segundo “player” europeu, só atrás da Media Markt, e o quarto 
a nível mundial, atrás da norte-americana Best Buy, da chinesa 
Suning e da alemã Media Markt, com um valor acumulado de 20 
mil milhões de euros de faturação. 
A Euronics deixou de estar exclusivamente virada para o pequeno 
retalhista, para estar também ao lado das grandes insígnias. Em 
França, por exemplo, acolhe a Boulanger, que tem uma faturação 
superior a dois mil milhões de euros, embora não esteja identificada 
como Euronics. O mesmo acontece em Itália com a Tronin, que 
vale mil milhões de euros de faturação. Há várias insígnias euro-
peias, que são líderes dos seus mercados locais, como associados 
Euronics. 
Os empresários portugueses que queiram aderir à Euronics estão, 
assim, associados a uma insígnia europeia, que lhes pode trazer be-
nefícios em termos de imagem global, de potencialidade de compra, 
de propostas de negócio conjuntas, de acordos de âmbito europeu 
que beneficiam os associados portugueses, de sinergias e do poder 
de comunicação da insígnia, através dos folhetos, do cartão Euro-
nics, das campanhas de televisão e rádio e do site. Tudo isto são 
benefícios que se podem retirar de um projeto destes.  

GC – Que condições tem um empresário que reunir para 
aderir à Euronics?
JC – O investimento depende muito do tipo de loja que pretende 
fazer e do local onde se pretende instalar. Numa loja de 400 me-
tros, com um layout que permita atender todo o tipo de clientes, o 
investimento poderá rondar, sem contar com o imóvel, entre os 300 
mil e os 400 mil euros. 

GC - Durante muito tempo, foi vaticinado o desaparecimento 
dos operadores de retalho independente e associados, face 
ao encerramento de muitos pontos de venda por essa Europa 
fora, onde Portugal não foi exceção, e à expansão galopante 
das grandes cadeias. Esses desafios foram já superados?
JC – O principal problema reside, hoje, não só na concorrência das 
cadeias físicas, mas também do online. O consumidor quer comprar 
na loja física ao preço do online. 
A Euronics tem, neste momento, uma loja online. É uma loja da 
associação, onde tenta alinhar o preço com as lojas físicas e que 
é abastecida pelos associados. É uma espécie de marketplace 
invertido, onde preço é gerado pelo próprio sistema, com margens 
perfeitamente definidas, e o fornecimento é feito pelo associado 
que apresentou o menor preço ou tem stock, etc. Há determinados 
parâmetros que fazem com que todo o processo seja automático 
Esta é a maneira que temos de mitigar um pouco a forte concorrên-

“O principal problema reside, 
hoje, não só na concorrência das 
cadeias físicas, mas também 
do online. O consumidor quer 
comprar na loja física ao preço do 
online”
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cia do online, que será ainda mais acesa caso a Amazon 
entre diretamente no mercado português. Para já, 
apenas sentimos os efeitos desta concorrência de forma 
muito superficial, através de abastecimentos vindos 
de Espanha e França, mas, para os nossos vizinhos, a 
situação está bem mais complicada. 
No meu entender, deveria haver um travão na legisla-
ção e não permitir que quem possuísse marketplaces 
fosse também vendedor. Não percebo por que motivo 
um operador, que tem o conhecimento sobre tudo o 
que as lojas nele instaladas vendem, a que preço e em 
que condições, pode ele próprio, munido dessa infor-
mação, comprar a uma multinacional e vender. Anula a 
concorrência. 
Vejo o cenário muito negro, com os marketplaces a 
tomarem conta do negócio. Temos uma geração, acima 
dos 40 anos, que se identifica ainda muito com a com-
pra física. Mas os mais jovens, que neste momento têm 
10 a 12 anos, lidam exclusivamente com o digital. Não 
os estou a ver entrar numa loja.

GC - Quem é o grande concorrente da Euronics e 
como responde a Euronics a essa concorrência? 
Qual o vosso principal argumento?
JC – O nosso maior concorrente é, evidentemente, 
a Worten. Em Portugal, é o concorrente de todas as 
insígnias. Tem 150 lojas e está em todo o lado. Daí que, 
rapidamente, tenhamos que encontrar novos associa-
dos para conseguirmos ir para locais onde não estamos.  
O mercado de eletrodomésticos e eletrónica de consumo 
em Portugal é diferente do que podemos ver por essa 
Europa fora. Não existe mais nenhum país europeu onde 
um único operador consiga ter cerca de 35% de quota 
de mercado, englobando todas as áreas de negócio nas 
quais operamos: tecnologias da informação, eletrodo-
mésticos, pequenos domésticos e eletrónica de consumo. 
O nosso principal argumento é a proximidade e o 
serviço.

GC - Abriram recentemente uma loja em Santo Tir-
so. Vão continuar a apostar na expansão geográfica 
ou privilegiar o crescimento orgânico?
JC – O futuro passará claramente por trazer sangue 
novo para nos podermos expandir no país. Muitos dos 
nossos associados estão numa faixa etária que inibe 
o investimento e abertura de novos pontos de venda. 
Por exemplo, em Famalicão e Guimarães, concelhos 
com 130 mil e 160 mil habitantes, não existe uma loja 
Euronics. 
Este ano, contamos abrir ainda uma loja em Celorico, 
com imagem 100% Euronics.

GC - O consumidor conhece e reconhece a Eu-
ronics ou ainda há algum caminho a fazer nesse 
sentido?
JC – O IPAM fez um estudo a esse respeito e surpreen-
deu-nos pela positiva o facto da Euronics ser, neste 
momento, reconhecida como a quinta marca de eletro-
domésticos em Portugal. A primeira todos sabem qual 
é, a Worten, a segunda é a Fnac, a terceira é a Rádio 
Popular, a quarta é a Media Markt e a quinta, então, a 
Euronics, mas muito próxima da Media Markt. 
Nas localidades onde a Euronics está representada com 
lojas com imagem a 100%, o reconhecimento é fácil. 
Infelizmente, ainda não temos muitas lojas 100%. É 
uma situação onde temos vindo a trabalhar. 

GC - Na sua opinião, que tendências de consumo e 
tecnológicas irão marcar este sector?
JC – O digital não se resume, hoje, ao telemóvel e ao 
computador. Já está nas máquinas de lavar, nos frigorí-
ficos e por aí fora. Temos uma gama nova de máquinas 
de lavar com ligação à Internet e com inteligência artifi-
cial, onde são as próprias máquinas que determinam o 
programa de lavagem, ao analisar a roupa que contêm.
Ainda muito recentemente, apresentaram um aque-
cedor – estamos a falar de uma peça relativamente 
barata, que não excede os 100 euros -, que já se liga 
por Wi-Fi e inicia remotamente o seu funcionamento, 
para que o utilizador, quando chegue a casa, esta esteja 
aquecida. 
Isto implica que hoje tenhamos que formar pessoas 
para uma realidade completamente diferente da de há 
10 anos.

GC - O que seria um bom ano de 2019 para a 
Euronics?
JC – Este ano está “flat”. Não há crescimento nem 
queda. Está a ser um ano difícil, em que crescemos num 
mês e no outro caímos. Deverá acabar nestes moldes. 
Vamos ver que impacto terá a Black Friday nas nossas 
vendas. Já é o nosso melhor fim-de-semana do ano, em 
termos de faturação, superando até o Natal. Não tanto 
quanto à questão da margem, porque esta é muito 
sacrificada, mas pelo volume. 
Um bom ano seria, então, crescer um bocadinho.
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Para que a “oferta” a jusante do sistema alimentar 
(indústria e distribuição alimentares) possa ir ao 
encontro dos anseios, preocupações e dificuldades da 
“procura”, importa também que essa mesma “oferta” 
disponibilize soluções alimentares que sejam simulta-
neamente seguras, palatáveis, saudáveis, de conve-
niência, a baixo custo e amigas do ambiente. 
Num contexto extremamente competitivo, como é o 
caso dos bens alimentares, em que o consumidor ten-
de a percecionar estes bens como muito semelhantes 
entre si, a tecnologia alimentar pode assumir-se como 
um fator-chave que possibilite diferenciar os atributos 
dos alimentos. Por exemplo, as novas tecnologias 
alimentares emergentes, caso do processamento 
por alta pressão, aquecimento óhmico ou aplicação 
de campos de pulso elétricos, contribuem para o 
prolongamento do tempo de prateleira, otimizando a 
segurança alimentar do produto e a sua conveniência, 
no sentido de que o consumidor pode armazenar 
estes produtos em sua casa, não necessitando de 
realizar uma compra diária para o seu consumo. 
De igual modo, a inovação alimentar assume-se como 
fator-chave na otimização da qualidade da alimenta-
ção diária em termos da sua composição, bem como 
de outras propriedades dos alimentos que favorecem 
a manutenção da saúde, facto que tem impulsio-
nando o desenvolvimento de alimentos funcionais, 
entendidos como alimentos que demonstraram 
afetar beneficamente uma ou mais funções do nosso 
organismo, e/ou redução de doenças, para além da 
nutrição básica. 
Ora, a saúde é um dos principais critérios de escolha 
e de consumo de alimentos e os consumidores estão 
interessados em sentirem-se bem, porque consideram 
que os alimentos impactam diretamente na sua saúde 
e a prática de uma alimentação saudável poderá 
prevenir certas doenças e melhorar o bem-estar. 
Quer dizer, a inovação alimentar ao proporcionar uma 
vantagem adicional ao produto que pretende ir ao 
encontro das preocupações do consumidor, deveria 
promover uma avaliação positiva por parte deste. 
No entanto, nem todas as tecnologias alimentares 
são aceites pelos consumidores, sendo que, de um 
modo geral, estes oferecem uma maior resistência à 
utilização de novas tecnologias e ao desenvolvimento 
de novos produtos, comparativamente com o que 
acontece com outras indústrias, como é o caso da 
indústria farmacêutica, em que se depositam maiores 

esperanças no progresso científico e tecnológico. 
Na realidade, as novas tecnologias alimentares, 
muitas vezes, provocam sentimentos contraditórios 
nos consumidores, na medida em que podem ser 
entendidas como uma via de melhorar o bem-estar 
das pessoas, mas simultaneamente como geran-
do riscos que não são observáveis, transmitindo 
sentimentos associados à falta de controlo, ao 
elevado risco para as gerações futuras, à ocorrência 
de potenciais catástrofes, a consequências fatais, à 
inquietação ou mesmo ao medo. Quer dizer, a acei-
tação de uma nova tecnologia é função da avalia-
ção dos riscos e dos benefícios percecionados pelo 
consumidor. Em causa está o facto de os consumi-
dores poderem não se sentir tão seguros quanto 
aos benefícios que o desenvolvimento da tecnolo-
gia/processamento alimentar lhes pode oferecer. 
Consequentemente, alguns consumidores tendem 
a questionar a necessidade destes novos produtos. 
Esta potencial desconfiança em relação às tecno-
logias alimentares emergentes e aos seus novos 
produtos é consubstanciada pela despersonalização 
dos pontos de venda e pelo afastamento, cada vez 
mais pronunciado, entre o produtor e o consumidor. 
De facto, para o consumidor, o alimento de grande 
consumo é, cada vez mais, percecionado como sen-
do o resultado da aplicação de novas e complexas 
técnicas de produção e de transformação, as quais 
ele desconhece e das quais ele duvida. Por exem-
plo, os consumidores europeus são extremamente 
renitentes ao uso de OGM’s, pois muito embora 
considerem que os mesmos podem proporcionarem 
produtos mais baratos, os mesmos são normalmen-
te classificados pelo consumidor como “artificiais”, 
atributo ao qual se associam consequências graves 
para a saúde humana. Fica, assim, claro que um 
maior risco percebido reduz a probabilidade do 
ato de compra/consumo ser concretizado, devido, 
em parte, às possíveis “perdas” resultantes desse 
mesmo ato. 
Face ao exposto, para que os novos produtos ali-
mentares e as novas tecnologias sejam mais aceites 
pelo consumidor, importa que os benefícios asso-
ciados sejam transmitidos de um modo claro, seja 
porque proporcionam saúde, seja porque facilitam a 
confeção dos alimentos, sejam porque potenciam o 
sabor dos mesmos.

PERCEÇÃO E ACEITAÇÃO DAS NOVAS 
TECNOLOGIAS ALIMENTARES POR 
PARTE DO CONSUMIDOR

ANA PINTO DE MOURA 
Professora auxiliar na 
Universidade Aberta, 
engenheira alimentar pela 
ESB-UCP e doutorada 
em Engenharia de 
Sistemas Industriais, 
pelo INPL. Investigadora 
do GreenUPorto e 
coordenadora do curso 
de Mestrado em Ciências 
do Consumo Alimentar da 
Universidade Aberta.

OPINIÃO
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Quando o mel é 
mais que mel
O N.º 88 Fire tem um sabor picante, o N.º 25 Xmas sabe a canela. Menta, limão, 
sal ou chocolate são outros dos sabores que, a par das ervas aromáticas, dão 
toda uma outra personalidade ao mel da Beesweet. Negócio familiar que honra, 
precisamente, o legado da família e tudo o que Ana Pais e Carla Pereira, fundadoras 
desta empresa de Oliveira de Azeméis, tiveram o privilégio de aprender com o avô 
Augusto, apicultor nas horas vagas e experimentalista nesta coisa de dar sabores 
ao mel. O mercado tem provado e aprovado este conceito que quer fazer do mel, um 
produto tão tipicamente português, algo de sexy e inovador, do mesmo modo que 
se fez, por exemplo, com as conservas. Muito mais que mel, porque a oferta não se 
esgota nele e porque o propósito da Beesweet, enquanto empresa, vai também para 
além do negócio puro e duro. Afinal, nasce da paixão pelas abelhas e a sua missão é 
consciencializar a sociedade do importante papel que estas desempenham.

ALIMENTAR
TEXTO Carina Rodrigues
FOTOS Sara Matos
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Quando o mel é 
mais que mel

Avida tem destas coisas e, às vezes, por mais voltas e 
voltas que demos, acabamos por regressar ao início, à 
origem. E, no caso da Beesweet, essa origem está na 
paixão pelas abelhas e num legado familiar. O do avô 
Augusto, que era apicultor. 
Ana Pais e Carla Pereira cresceram nesse ambiente, 
onde ter abelhas em casa era quase como que ter um 
animal de estimação. O avô produzia mel, que vendia, 
depois, na lojinha que era da avó Hermínia, e já se 
atrevia a experimentar algumas coisas engraçadas, como 
colocar aromáticas para criar algo diferente. Fazer do 
mel, mais que mel, era, para elas, perfeitamente natural.
Deste legado a um negócio de sucesso, que vai inclusi-
vamente representar Portugal numa das maiores compe-
tições de empresas do mundo, dista um longo caminho, 
onde a sorte e a fortuna tiveram uma (grande) palavra a 
dizer. A dada altura das suas vidas, as primas Ana e Carla 
estavam num impasse a nível profissional. “Não tínhamos 
grandes perspetivas de carreira para as nossas competên-
cias e não estávamos felizes, do ponto de vista profissional, 
pelo que resolvemos começar a entender de que forma 
podíamos pôr mãos à obra nesta área de negócio”, conta 
Ana Pais. E foi assim que nasceu a Beesweet, More 
Than Honey, corria o ano de 2015.
Volvidos quatro anos, a empresa de Oliveira de Azeméis 
prepara-se para representar Portugal nos European 
Business Awards.  Foi escolhida de entre as mais de 
2.750 empresas selecionadas como Ones to Watch, 
uma lista de negócios de excelência publicada em julho, 
e nomeada como vencedora nacional, por um painel de 
jurados independentes, composto por CEOs, políticos e 
universitários. 

Mas voltemos às origens. Com base na herança familiar 
do avô, e inspiradas por ele, partindo do mel português, 
Ana e Carla decidiram aventurar-se a criar mel com 
plantas aromáticas, capaz de direcionar cada sabor a 
sugestões gastronómicas diferentes. “Da pesquisa de 
mercado que fizemos para lançar a marca, apurámos que 
se faziam coisas interessantes na manteiga, nas conservas e 
nas compotas. Porque não fazer também algo de diferente 
com o mel, que é também tão português? O mel estava 
escondido nas lojas, os rótulos e o frasco eram indiferencia-
dos”, lembra Carla Pereira. 
Mas o caminho não foi fácil. “Antes de começarmos com 
a comercialização, a participação em cursos de empreen-
dedorismo foi fundamental. Foi aí que testámos a ideia e 
fizemos os planos de negócios e de marketing.  Não foi fácil, 
porque foi na altura em que houve o ‘boom’ de projetos 
relacionados com tecnologia e o nosso era um produto 
alimentar e, ainda por cima, mel. Quem tinha uma ideia de 
produto tecnológico passava-nos sempre à frente. Certo é 
que fomos tão perseverantes naquilo que é a nossa paixão e 
o nosso propósito que fomos alcançando algumas conquis-
tas”, acrescenta Ana Pais.

Mais que mel
Hoje, a Beesweet é um negócio estruturado e cada vez 
mais consolidado. Comercializa mel 100% português, or-
gânico, livre de glúten e de alergénios. O mel Beesweet 
é um mel cru obtido através de processos artesanais 
e com temperaturas saudáveis, o que permite manter 
todas as características de um mel 100% natural. 
A embalagem em forma de gota é a sua imagem de mar-
ca e já valeu uma série de prémios, mas oferta não se 
esgota neste formato. Um dos produtos mais vendidos, 
sobretudo a turistas, são os mini packs de frascos de 40 
gramas. Além disso, a oferta também não se esgota no 
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mel. “O nosso produto é mel, mas, dentro do mel, pode-se 
fazer muita coisa. Temos bombons recheados com mel, temos 
uma tablete de chocolate negro, 70% cacau, com pólen, te-
mos mel com ervas aromáticas ou com matérias-primas na-
turais, que é o caso da flor de sal e da alga bio, temos pólen, 
favo de mel e geleia real. Todo o mel que vendemos aromati-
zado pode ser consumido cru ou ser utilizado na gastronomia 
e temos algumas parcerias com chefs, como a Filipa Gomes, 
o Chakall e o Joe Best, que conhecem o nosso produto e nos 
apoiam desde o início”, detalha Ana Pais.
Sem ter ainda produção própria, a Beesweet tem par-
cerias com apicultores a quem compra o mel, não pelo 
preço, mas pela qualidade e pela certeza de saber de que 
forma as abelhas estão a ser cuidadas “Vestimos o fato 
e vamos com eles para o campo, porque necessitamos de 
entender como as abelhas estão, se estão a ser alimentadas 
artificialmente, se estão a ser administrados medicamentos, 
etc. Até porque a qualidade do mel revela-se nisso”, explica 
Ana Pais.
De facto, a Beesweet é mais que mel devido também à 
missão social e ambiental que está subjacente a todo o 
projeto, desde a sua origem. Tanto Ana como Carla acredi-
tam que é possível utilizar um negócio, que seja rentável, 
para atuar positivamente sobre a sociedade. “A Beesweet 
nasceu com esse propósito gigante de criar benefício à 
comunidade. Já estamos a ir mais longe do que é a nossa 
pequena comunidade, mas acreditamos que temos de fazer 
algo”, sublinha Carla Pereira. E esse algo são as sessões de 
sensibilização, nomeadamente junto dos mais novos, da 
importância das abelhas e do seu papel fundamental no 
equilíbrio dos nossos sistemas alimentares. Uma missão 
que acolhem de bom grado e que, no seu entender, foi 

também um dos fatores que pesou para a sua nomeação 
como empreendedoras do ano na edição nacional dos 
European Business Awards. “Acredito que isso se deve muito 
ao conceito em que se promove não só o lucro, mas também o 
propósito do negócio. Fazer o bem”, defende Ana Pais.

Futuro
A exposição que vão obter com a participação nesta grande 
competição empresarial será importante para alavancar 
a estratégia de internacionalização da empresa, que está 
presente desde a sua génese. “Quando a marca surgiu, já 
tinha o objetivo da internacionalização. Temos toda a preocu-
pação no que se relaciona com as caixas e os rótulos, a própria 
marca e forma de comunicar o produto, com o fito de alcançar 
o mercado internacional”, confirma Carla Pereira. 
15% das vendas totais da Beesweet correspondem à ex-
portação, mas a ambição é aumentar esse valor. A empresa 
de Oliveira de Azeméis está a abordar o mercado externo 
de uma forma muito precisa, apoiando-se, sobretudo, no 
chamado mercado da saudade. A grande aposta de 2019 é 
o mercado americano. 
Mais expressivo é o valor das vendas online, que deverão 
ter crescido para os 30%, pelas contas de Carla Pereira. 
“Termos aumentado o volume de vendas através da loja online 
é fator de importância gigante. O nosso modelo de negócio 
não é vender com porta aberta. A nossa loja é a online e é a 
única forma que temos, à exceção dos eventos, de chegar ao 
consumidor final”, reforça Ana Pais. 
E quem é o consumidor da Beesweet? Segundo Ana e 
Carla, é uma pessoa informada, com um nível académico 
médio alto, que procura surpreender os seus familiares e 
amigos na hora de pôr produtos na mesa, que não compra 
mais do mesmo, que quer criar uma experiência de degus-
tação para ele e para os seus, estando disposto a pagar 
um pouco mais para ter algo inusitado. “Alguém que gosta 
de comprar algo para surpreender o outro e o nosso produto 
funciona bem como presente. Por isso, o período do Natal é 
aquele em que vendemos mais”, afirma Ana Pais. 
Com um posicionamento claramente diferenciado, a Bee-
sweet chega a este consumidor, para além da sua loja onli-
ne, através de pontos de venda muito selecionados, como 
as mercearias finas e gourmet e os espaços de turismo, a 
par de algumas insígnias como o El Corte Inglés e a Apo-
lónia. Mas existem duas cadeias que estão, claramente, no 
radar de Ana e Carla. Animadas pelo quanto já conseguiram 
alcançar em tão pouco tempo, consideram que “o céu é o 
limite”. “Acreditamos que, dentro de cinco anos, já devemos, 
no mínimo, ter conquistado as duas maiores cadeias do sector 
gourmet: Harrods e Fortnum & Mason”, confessa Ana Pais.
Num horizonte temporal mais próximo, as metas são 
igualmente ambiciosas. Em 2019, para além do reforço do 
reconhecimento e da notoriedade, a meta é, no mínimo, 
duplicar as vendas no online e triplicar no mercado externo. 

Com um posicionamento 
claramente diferenciado, 
a Beesweet chega ao 
consumidor, para além da sua 
loja online, através de pontos 
de venda muito selecionados, 
como as mercearias finas 
e gourmet e os espaços de 
turismo, a par de algumas 
insígnias como o El Corte Inglés 
e a Apolónia
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Cookoo – The Kitchen Hub 
revoluciona o mercado 
de “food delivery” ALIMENTAR

TEXTO Bárbara Sousa
FOTOS D.R.

O controlo de toda a operação, a economia de escala e a redução do desperdício 
são os elementos que distinguem o Cookoo – The Kitchen Hub das restantes 
plataformas de entrega ao domicílio. Além da possibilidade de adaptar o negócio 
às reais necessidades dos clientes, com restaurantes novos e conceitos que 
respondem à procura e às tendências do mercado, beneficia de sinergias de custos 
que permitem incluir produtos dos vários restaurantes numa só encomenda e ainda 
ter a entrega grátis. “Somos maníacos de operação e isso permite-nos oferecer a 
entrega ao nosso cliente”, declara Francisco Alegrias, diretor geral do Cookoo – The 
Kitchen Hub. Com um futuro promissor, e uma ideia verdadeiramente inovadora 
que vem preencher uma lacuna no mercado nacional de “food delivery”, a marca 
continua a inovar tanto na gastronomia, quanto na entrega.
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Foi em meados de 2017 que surgiu a ideia que, mais tarde, 
se tornou no Cookoo – The Kitchen Hub, um projeto 
inovador que consiste em criar um espaço com vários 
conceitos gastronómicos, de onde as pessoas podem 
encomendar diferentes refeições, numa só entrega. “Eu e 
o Francisco Sanches começámos a trabalhar juntos no sector 
imobiliário. Somos ambos muito dinâmicos e empreendedo-
res e, numa das muitas conversas que fomos tendo, houve 
uma, que teve lugar num almoço numa tasca em Sintra, que 
mudou o rumo das nossas vidas. O Francisco tinha bastan-
te experiência em banca de investimento, trazida dos seus 
tempos em Londres e do contacto que teve com grandes 
negócios de ‘food delivery’ internacionais. Nesse almoço em 
Sintra, começámos a pensar, enquanto consumidores, que 

existiam algumas falhas no mercado em Portugal e que havia 
espaço para criar algo diferente”, conta Francisco Alegrias, 
diretor geral do Cookoo – The Kitchen Hub.
Após um exaustivo estudo de mercado, ambos os em-
preendedores confirmaram que já existiam, lá fora, várias 
empresas que juntavam o fator “cozinha” com o fator 
“plataforma” e que eram criadas, quase em exclusivo, 
para entregar comida em casa, apesar de em Portugal 
este conceito de “cloud kitchen” ainda não ser explorado. 
Contudo, explica o responsável, todas estas empresas in-
ternacionais se focavam apenas num conceito - ou sushi, 
ou pizza - e nenhuma se tinha atrevido ainda a criar um 
“kitchen hub”. “Aí soubemos que era uma ideia verdadeira-
mente inovadora”, acrescenta. “A oportunidade de mercado 
também estava lá, como que à nossa espera. Um dia-a-dia 
cada vez mais acelerado, a crescente procura por soluções 
de entrega em casa, a crescente tendência para trabalhar 
remotamente, a vontade de experimentar cozinha do mundo 
e algumas lacunas de mercado que, acreditamos nós, serão 
suprimidas com o Cookoo”.

Economia de escala
A oportunidade - não existia nenhum formato assim em 
Portugal-, a economia de escala, a redução do desperdício 
e o controlo de toda a operação foram os fatores que moti-
varam os dois empreendedores a avançar para um “kitchen 
hub” versus um negócio de entrega de comida. “O nosso ne-
gócio é a venda de refeições, sendo que quase podemos fazer 
um paralelismo com um restaurante só que, em vez de termos 
um chefe de sala e empregados de mesa, teremos um chefe 
de frota e pessoas a fazer entregas. E esta diferença permite-
-nos não sermos apenas um serviço de entregas, dado que o 
nosso negócio está na venda das nossas refeições e gostamos, 
obviamente, de ter o controlo no ‘last mile’, que é a entrega ao 
cliente”, esclarece Francisco Alegrias.
Por outro lado, e um fator que permite que o Cookoo se 
destaque das restantes plataformas de entrega de comida 
ao domicílio, trata-se da única que permite pedir produtos 
dos vários restaurantes numa só encomenda. “Na concor-
rência, pedir uma pizza e um sushi implicaria, necessariamente, 
duas encomendas distintas que dificilmente chegariam ao 
mesmo tempo e que implicariam o pagamento de duas taxas 
de entrega distintas e dois meios de transporte. No Cookoo, 
fazemos a gestão dos pedidos no nosso ‘hub’ de forma a que 
as refeições todas do mesmo pedido saiam ao mesmo tempo, 
na mesma mota e com entrega gratuita. Este fator é muito 
importante”, confirma o responsável. 
De facto, um traço distintivo do Cookoo é a entrega 
gratuita das refeições, um fator possível de ser suportado, 
pois “advém das sinergias criadas no ‘hub’ e das eficiências 
resultantes do facto de controlarmos toda a cadeia, desde a 
produção à entrega. Temos uma estrutura de custos ágil. Num 
só espaço, servimos toda uma plataforma e não temos os cus-
tos que implicam uma operação de restauração tradicional”.

As cozinhas do Cookoo
Apesar dos inúmeros imprevistos que podem ocorrer entre 
a saída de um prato na cozinha até à chegada à casa, o fac-
to de serem todos controlados pelo Cookoo faz com que 
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seja possível trabalhar em melhorias contínuas 
em todos os processos, garante o responsável.
O “hub” no Alto dos Moinhos, atualmente a 
única localização do conceito, dispõe de um 
espaço com zonas de preparação e finalização 
independentes, que tenta criar o máximo de 
sinergias possíveis entre equipas e cozinhas, 
otimizando recursos e reduzindo o desperdício 
alimentar. Além disso, o Cookoo conta com um 

chef conceituado e vários cozinheiros afetos a 
cada conceito. Entre as cozinhas, a gestão e a 
frota, conta aproximadamente com 20 pessoas 
ao serviço, sendo que este número aumenta-
rá, naturalmente, quando começarem a servir 
almoços ou a abrir novas lojas. Contam também 
com postos de trabalho indiretos, através de par-
cerias, nomeadamente nas entregas. “O Cookoo 
foi desenhado de forma a que as várias cozinhas 
tenham o mesmo local de expedição, mas a sua 
produção está bem dividida. A cozinha foi seccio-
nada e pensada de modo a que não haja conta-

minações cruzadas de alimentos. Por exemplo, 
as carnes, peixes e legumes estão em zonas 
distintas de lavagem e produção. As massas das 
pizzas do Tortto são produzidas e fermentadas 
numa zona distinta das outras. Existe, realmen-
te, uma preocupação com os nossos clientes que 
tenham condições mais restritas sobre alguns 
tipos de ingredientes ou alimentos. No ‘hub’, so-
mos responsáveis e temos atenção às observa-
ções ou questões que a encomenda possa ter. O 
cliente é informado dos alergénios que os pratos 
possam conter, de modo a poder tomar a sua 
decisão de forma consciente e em segurança”, 
assegura o diretor geral.
Quanto a abrir mais “kitchen hubs” ou 
expandir a zona de entrega para cobrir mais 
áreas de Lisboa, os planos estão, definitiva-
mente, em cima da mesa e o objetivo é levar 
o Cookoo a cada vez mais pessoas. Para 
já, estão ainda a consolidar a operação e o 
conceito e a fazer ajustes, sendo que, até ao 
final de 2019, querem ter 10 restaurantes na 
plataforma. Recentemente, lançaram o con-
ceito Mom, um novo restaurante de comida 
caseira, de conforto e tradicional, que veio 
juntar-se aos restantes restaurantes Cookoo 
já existentes: Rosita (Tacos y Burritos), Tortto 
(Trattoria), Crudo (Fish Bar), Zao (Sushi) e 
Inocente (comida saudável). “Não nos focamos 
em nenhuma gastronomia em particular. Pelo 
contrário, queremos ter uma oferta alargada e 
diversificada de cozinhas e conceitos, capazes 
de agradar a todos os gostos e paladares”, refe-
re Francisco Alegrias. No passado dia 24 de 
setembro, a Cookoo lançou ainda o horário 
de almoço, algo que os clientes pediam bas-
tante, realizando entregas entre as 12 e as 15 
horas, nos dias úteis, complementando, assim, 
o horário original de abertura (todos os dias, 
das 19 às 23 horas).
O número de entregas diárias do Cookoo tem 
vindo a crescer desde o lançamento, impul-
sionando também a faturação. Atualmente, 
esta plataforma conta com, aproximadamente, 
40 encomendas por dia, o que se traduz, em 
média, em 80 refeições. “Em termos de adesão 
de clientes e espaço no mercado, temos tido o 
crescimento que esperámos e desejámos, sobre-
tudo alavancados nas vantagens que apresenta-
mos face à Glovo e à Uber Eats, nomeadamente 
a possibilidade de agregar vários conceitos de 
restauração diferentes no mesmo pedido, com 
uma só entrega e sem taxas”, conclui.
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“A sustentabilidade 
norteia todas as 
nossas decisões”

Gwiker é um projeto que 
nasce com a produção 
de cogumelos frescos 
em troncos de madeira, 
segundo um modo de 
agricultura biológica. E 
que evolui para a produção 
de fruta e cogumelos 
desidratados, com métodos 
de produção 100% naturais, 
sem adição de químicos, 
conservantes, açúcares ou 
intensificadores de sabor. O 
respeito e a valorização da 
matéria-prima, a utilização 
de processos sustentáveis 
e a redução do desperdício 
alimentar são os principais 
pilares desta empresa que 
quer ser um dos grandes 
“players” da alimentação 
saudável, biológica e 
sustentável no mercado 
nacional.

ALIMENTAR
TEXTO Bárbara Sousa
FOTOS Sara Matos
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Gwiker surgiu no mercado, em 2016, com a produção 
de cogumelos frescos, recorrendo a troncos de madeira 
de eucalipto. “Sentimos que existia uma oportunidade de 
negócio interessante na produção de cogumelos frescos, 
pois o mercado nacional ainda depende muito de forneci-
mento externo e porque não existem organizações de pro-
dutores de cogumelos que permitam ter escala e volume”, 
explica Diogo Maurício, diretor comercial da Gwiker. 
Em concreto, hoje, as instalações contam com mais de 
200 toneladas de madeira inoculada para a produção 
de cogumelos shiitake em modo biológico, distribuídas 
em várias salas com controlo rigoroso de humidade e 
temperatura. Assim, com esta dimensão, conseguem 
garantir a capacidade para trabalhar, de forma conti-
nuada, e ao longo do ano e com escala, para o mercado 
nacional. “O facto de estarmos a trabalhar um produto 
altamente perecível fez-nos iniciar o projeto de transforma-
ção por via da desidratação, com a missão de transformar-
mos os nossos excedentes num produto de qualidade e de 
valor acrescentado. Para isso, adquirimos um desidratador 
híbrido que trabalha maioritariamente a energia solar. Este 
processo de secagem é bastante eficiente e confere caracte-
rísticas únicas aos produtos transformados. Um processo 
sustentável, amigo do ambiente, que não utiliza quaisquer 
químicos”.
Atenta à evolução do mercado, e estando dotada de 
toda a infraestrutura, a Gwiker passa dos cogumelos à 
fruta desidratada, sentindo que havia uma oportunidade 
de negócio crescente na gama de snacks saudáveis. E, 
neste momento, conta com três referências: Pera Rocha, 
Maçã Vermelha e Maçã Verde.
Mais recentemente, a marca avançou para os prepara-
dos de risotto. “O processo dos transformados começou 
por ser visto como um aproveitamento dos excedentes de 
produção do nosso cogumelo. No entanto, detendo toda a 
infraestrutura preparada, sentimos que havia oportunidades 
interessantes por explorar via transformação por secagem. A 

necessidade de aumentar o portfólio de produtos, para 
conseguirmos fornecer várias referências e de diferentes 
gamas, retirava um fator de sazonalidade de consumo 
ao projeto”, aclara Diogo Maurício. 
Este avanço é ainda uma resposta ao apelo lança-
do pelas Nações Unidas, através dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, nomeadamente o 
Objetivo 12 de Produção e Consumo Sustentável, 
através da redução do desperdício alimentar junto 
de outros produtores. “Nasceu, assim, uma nova 
linha de produtos, os risottos, que são produzidos com 
recurso a matérias-primas sem valor comercial para 
as prateleiras dos supermercados e que acabariam, 
inevitavelmente, como desperdício. No presente ano, já 
secámos cerca de 13 toneladas de frutas e legumes que 
eram consideradas desperdício por pequenos defeitos 
ou baixo calibre. Encaramos o projeto Gwiker também 
como uma missão, onde procuramos deixar um legado 
para as gerações futuras”.
Agora, o objetivo é alargar ainda mais a oferta e a 
Gwiker confirma que já conta com alguns projetos 
em fase final de desenvolvimento. Referências de 
frutos e legumes desidratados biológicos são a 
prioridade, mas outras variedades, que passam pelas 
barrinhas de fruta, massas instantâneas, papas de 
aveia, granolas e outros snacks saudáveis, também 
estão nos planos da empresa.

Consumo
A Gwiker, que já viu um investimento de cerca de 
500 mil euros, conta com uma unidade de produção 
que está sediada em Porto de Mós, inserida numa 
zona de produção de frutas e legumes, o que per-
mite um contacto diário com produtores e reduz a 
pegada carbónica com uma logística de proximidade. 
Hoje, conta com uma capacidade de secagem diária 
superior a uma tonelada de frutas ou legumes e com 
uma linha de pesagem e enchimento totalmente 
automatizada. “A capacidade instalada, nesta fase, é 
suficiente, no entanto, e com os objetivos que temos 
traçados para a marca, sabemos que, em alguns pontos 
da produção, teremos de ir fazendo alguns ajustes, 
respondendo às necessidades”, afirma o responsável. 
Até ao momento, a Gwiker tem crescido de forma 

”
A Gwiker quer alargar, 
ainda mais, a oferta e 
conta já com alguns 
projetos em fase final 
de desenvolvimento: 
referências de frutos e 
legumes desidratados 
biológicos são a prioridade
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orgânica e sustentada, preparando a estrutura para 
um pico de crescimento em vendas que acredita 
estar próximo, com a abertura de clientes da grande 
distribuição nacional ou através de mais projetos 
de exportação. As vendas ao exterior são já uma 
realidade e representam cerca de 15% do volume 
de faturação para o mercado angolano. “Sabíamos de 
antemão que estávamos a partir em desvantagem face 
às marcas já existentes e com provas dadas no merca-
do. No entanto, sabemos que o consumidor é cada vez 
mais informado e exigente e que procura saber mais 
sobre as marcas dos produtos que consome e a sua 
postura no mercado. É aí que acreditamos ter vantagem 
e procuramos tirar partido disso. A entrada no mercado 

é sempre um processo exigente e temos sempre de 
prestar provas diariamente”, garante Diogo Maurício.
Preocupado com a sustentabilidade, o consumidor 
está, realmente, cada vez mais consciente daquilo 
que consome. O português não é exceção, mas a 
gestão do orçamento continua a ter um peso grande 
na sua decisão de compra, estando menos disposto 
a pagar um premium por produtos mais sustentáveis 
e amigos do ambiente. Ainda assim, a Gwiker acredi-
ta que esta barreira vai sendo quebrada diariamente, 
com a disponibilidade de uma oferta cada vez maior 
de referências sustentáveis no mercado, que fará, 
inevitavelmente, aproximar o preço das restantes.

Futuro
Para a Gwiker, o grande objetivo é o de contribuir 
para uma mudança de paradigma na produção de 
cogumelos e na desidratação de frutas e legumes, 
no sentido de uma maior sustentabilidade. Os 
primeiros passos já foram dados nesse sentido, 
produzindo de forma sustentável, recorrendo a 
produtores locais e contribuindo, de forma crucial, 
para a redução do desperdício alimentar. “Estes são 
fatores que raramente tinham sido colocados em simul-
tâneo num projeto. Acreditamos que este tem de ser o 
futuro e nós já estamos a fazer parte dele”, diz o dire-
tor comercial. “A sustentabilidade e as preocupações 
ambientais funcionam como a nossa bússola, norteiam 
todas as nossas decisões diariamente. Acreditamos que 
o projeto Gwiker só faz sentido se for pensado e vivido 
desta forma”.
Agora, e para terminar bem o ano de 2019, o foco 
está em conseguir uma cobertura ainda maior no 
mercado nacional, fechar alguns acordos com a 
distribuição moderna nacional e começar a exportar 
a sua gama de produtos para os mercados europeus.
Não obstante os desafios futuros, quanto ao balan-
ço que se pode fazer do percurso feito até hoje, o 
saldo é bastante positivo. “A Gwiker veio despertar 
consciências, aproximar o consumidor do produtor e 
mostrar que é possível produzir em escala de forma 
sustentável. Sabemos que estamos a construir um pro-
jeto com futuro, desafiando o mercado, apresentando 
referências novas e deixando uma mensagem. É lógico 
que queremos mais, temos essa ambição e vontade de 
crescer, mas sem nunca abdicar daquilo que nos trouxe 
até aqui. Acredito que a Gwiker será um dos grandes 
‘players’ de alimentação saudável, biológica e sustentá-
vel no mercado nacional”, conclui Diogo Maurício.
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Duas das categorias que maior presença têm nos lares de Portugal Continental, massas e arroz 
experienciaram uma evolução ligeira no ano móvel findo a 21 de abril, segundo a análise da 
Nielsen. No mercado das massas, observou-se uma estabilização das vendas (0%) e têm sido as 
categorias de valor acrescentado, com características que se adaptam mais aos gostos pessoais, 
necessidades ou receitas especificas, que lideram as vendas. Por sua vez, no universo do arroz, 
as variedades adjacentes e os produtos com maior valor adicionado observam crescimento e 
alavancam a categoria, que regista um decréscimo em volume (-2%), contrabalançado por uma 
evolução positiva em valor (+2%).

Variedades de valor 
acrescentado dinamizam 
o universo das massas 
e arroz

MERCADO
TEXTO Bárbara Sousa

FOTOS Shutterstock
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Omercado das massas estabilizou durante o último ano. 
Segundo o MarketTrack da Nielsen, referente ao ano móvel 
findo a 21 de abril, as vendas traduziram-se em 70,9 mi-
lhões de euros, o que corresponde a uma evolução nula. O 
volume também se mantiver inalterado, nos 53,5 milhões de 
quilogramas. “Este é um mercado estável, com alguma matu-
ridade, uma vez que se trata de um produto de grande consu-
mo e que é geralmente consumido como guarnição ou prato 
principal. Apesar deste cenário, a marca Garofalo está a crescer 
progressivamente e a conquistar o mercado, apresentando, este 
ano, resultados bastante positivos”, explica João Potier, diretor 
geral da Arrozeiras Mundiarroz.
As massas marcaram presença em 94% dos lares em Portu-
gal Continental, no último ano. Os portugueses compraram 
massas 12 vezes, um quilograma a cada visita, gastando 
1,24 euros, indica a Nielsen. Assim, a redução das cestas de 
compras, transversal ao universo dos bens de grande con-
sumo, não tem afetado o universo das massas. “As massas 
são relevantes na cozinha dos portugueses, porque a rapidez da 
preparação, a conveniência e a versatilidade são fatores-chave 
nos dias de hoje. O estilo de vida e a alimentação saudável são, 
agora, uma tendência e uma oportunidade que permite que as 
massas conquistem um lugar interessante na mesa das famílias 
portuguesas e os resultados assim o dizem: esta categoria 
está em mais de 90% dos lares do nosso país”, confirma João 
Potier. 
Mas será possível continuar a desenvolver a intenção de 
compra e a recrutar consumidores num produto tão pre-
sente nos lares nacionais? A Mundiarroz acredita que sim. 
“É possível potenciar e desenvolver a intenção de compra das 
massas internacionais pela qualidade com preços competitivos, 
porque não há dúvida que os portugueses valorizam produtos 
de qualidade e a diversidade de cortes para cada tipo de consu-
mo à mesa”.
A procura por produtos de maior valor acrescentado é, de 
facto, uma tendência crescente deste mercado. Existe um 
maior conhecimento por parte dos consumidores, sendo 
que estes valorizam produtos de marcas premium que se 
diferenciam das massas tradicionais. E, não obstante este 
panorama global de estabilidade, refere ainda a Nielsen, os 
segmentos das massas bio, integrais e de legumes/vegetais 
mostram-se dinâmicos, tendência que parece espelhar as 
mudanças de comportamentos de consumo, como a pro-
cura por produtos considerados mais saudáveis. “As marcas 
têm em atenção essa tendência e procuram adaptar a sua 
oferta nesse sentido. Cada vez existem mais massas com nu-
trientes diferentes. Por exemplo, a marca GUDO apresenta um 
valor acrescentado para os intolerantes ao glúten e para todos 

os que se preocupem com a sua saúde. Outra tendência 
marcante, que já é um dado adquirido, há muito, para as 
marcas italianas, é a produção das massas pelo método de 
extrusão em moldes de bronze, como é o caso das massas 
Delverde de qualidade premium. Este processo faz com que 
a textura da massa fique mais rugosa, retendo os molhos, 
e isso permite uma finalização mais rica de qualquer prato 
de massa. Consequentemente, os produtos de maior valor 
acrescentado apresentam preço mais elevado”, explica 
Daniel Brissos, managing partner da Ponte Vertical.
Os segmentos que se têm mostrado mais dinâmicos, 
confirma Daniel Brissos, são os bio, integrais, sem 
glúten, bem como a massa mais tradicional (Spaghetti, 
Lasagna, Penne Rigate e Eliche). São práticos de utilizar, 
permitindo preparar uma infinidade de receitas tradi-
cionais italianas ou um bom acompanhamento para 
qualquer prato de peixe, marisco, vegetais ou carne. 
“Outra referência com expressão é o couscous, pelo seu 
sabor característico e pela praticidade na preparação. Os 
novos formatos têm procura pelo consumidor que aprecia 
inovação e novas experiências na cozinha. Referimo-nos a 
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Os números indicam que a promoção na 
categoria de massas continua a aumentar 
e também a sustentar o dinamismo da 
mesma. Este fator pode estar na base do 
crescimento de marcas mais premium

formatos de massa e também de embalagens, que, 
ao permitirem um melhor acondicionamento, fazem 
com que as massas não quebrem tanto”.
Paralelamente a este tipo de preocupações, tam-
bém a promoção é um importante fator de deci-
são para os consumidores. Segundo a Nielsen, os 

tipos de massa com atributos que se adaptem 
mais aos seus gostos pessoais, necessidades ou 
receitas específicas que queira preparar, pesando 
mais a marca e a qualidade que o consumidor 
atribui à mesma”, refere Paulo Rosa, managing 
partner da Ponte Vertical. “A massa, por si só, é 
um dos alimentos chave da dieta mediterrânica, 
fará sempre parte da despensa dos consumidores. 
Além da utilização tradicional em pratos italianos 
ou como acompanhamento, as massas são muito 
utilizadas em cozinha de fusão, nomeadamente a 
asiática. Diria que as tendências mais saudáveis 
norteiam o universo das massas. As marcas que 
apresentem um benefício são claramente privile-
giadas”, conclui Paulo Rosa.

Arroz
No universo do arroz, os resultados registados 
para o ano móvel findo a 21 de abril, segundo 
o MarketTrack da Nielsen, demonstram um 
maior peso nas vendas em valor. A categoria 
foi responsável por 77,4 milhões de euros, no 
período analisado, o que corresponde a um 
crescimento de 2% em relação ao ano anterior. 
Já quanto às vendas em volume, observou-se 
um decréscimo de 2%, com 88,3 milhões de 
quilogramas vendidos. “O consumo de arroz 
em Portugal tem vindo a diminuir ao longo dos 
últimos seis anos e, como tal, 2019 tem sido 
mais um ano de perda em volume, com especial 
relevância nas variedades mais consumidas, isto 
é, Agulha e Carolino. O Agulha continua a ser 
a variedade preferida dos portugueses e isso é 
dito por todos os estudos de mercado, sejam 
eles qualitativos ou quantitativos. Quem afirmar 
o contrário está totalmente fora da realidade 
atual do que é o consumo de arroz em Portugal. 
O Carolino continua a perder quota de mercado 
e a recente legislação relativa à venda de arroz 
embalado ainda mais contribuirá para acentuar 
essa perda de mercado”, alerta João Potier.
Segundo a Mundiarroz, a redução das cestas 
de compras está, de facto, a afetar o universo 
do arroz. Contudo, continua a tratar-se de um 
alimento que faz parte do dia-a-dia dos con-
sumidores nacionais e das refeições saudáveis 
e nutritivas que cada vez mais as pessoas pro-
curam. Apesar de tudo, os portugueses têm o 
maior consumo per capita de arroz da Europa.
Efetivamente, 92% dos lares em Portugal Con-
tinental compraram arroz no último ano. Os 
portugueses compraram 11 vezes, adquirindo 

números indicam que a promoção na categoria 
das massas continua a aumentar e também a 
sustentar o dinamismo da mesma. Este fator 
pode, igualmente, estar na base do crescimento 
de marcas mais premium, visto tratar-se de um 
consumidor com um crescente nível de exigência 
e disposto a pagar mais por aquilo que satisfaça 
as suas necessidades. As marcas da Ponte Verti-
cal não deixam de acompanhar essa tendência. 
“Contudo, verifica-se que, dependendo do momen-
to da compra, o consumidor escolhe diferentes 

O que diz 
o especialista?  

Os resultados registados para o ano móvel 
findo a 21 de abril de 2019 demonstram 
um maior peso das vendas de tipologias de 
arroz com um preço médio mais elevado, 
algo patente pelo registo de um decréscimo 
em volume (-2%), contrabalançado por um 
crescimento em valor (+2%).
Entre o arroz standard (ou cru), registam-se 

decréscimos em dois dos quatro principais segmentos no último ano móvel: o 
arroz Agulha e Carolino, que representam 50,3% e 27,2% do total de vendas nesta 
tipologia, respetivamente, perdem 3% e 8%. Já no caso do arroz Sushi, Risotto, 
Selvagem e Basmati, constata-se um crescimento, não obstante o preço médio mais 
elevado. O consumidor parece, assim, procurar atributos diferenciadores, sejam eles 
de conveniência, saúde ou a perceção de qualidade premium.
A categoria acompanha a tendência global do mercado, nos dois últimos anos, de 
procura pela conveniência, o que ajuda a explicar o crescimento de 19% em valor 
e 20% em volume registado no Arroz Pronto, neste período. Embora o peso que 
possui na categoria seja ainda residual, este continua a crescer.
A venda em promoção continua a ser um “driver” da categoria: no último ano, 54 
em cada 100 quilos de arroz vendidos foram suportados com atividade promocio-
nal. Um registo acima da média para os bens de grande consumo (47%).

Tiago Rodrigues, Sales Consultant Manager da Nielsen



51
Grande Consumo

dois quilogramas e gastando 1,60 euros por visita, de 
acordo com a Nielsen. 
A procura por produtos de maior conveniência é uma 
tendência deste mercado. Para a Mundiarroz, esta é 
uma aposta que, em 2003, deu início a este segmen-
to de mercado, com as refeições pré-preparadas de 
arroz. “Fomos pioneiros a introduzir o conceito de Pronto 
a Comer Cigala, que permitia oferecer aos nossos clien-
tes um acompanhamento ou o complemento para uma 
refeição, em apenas um minuto no micro-ondas. Esta 
categoria tem vindo a subir de vendas, nos últimos anos, 
e a marca Cigala tem uma quota de cerca de 85% do to-
tal deste mercado. O grande entrave ao desenvolvimento 
desta categoria é a taxa de IVA que sobre ela incide - de 
23% - e que condiciona a competitividade deste tipo de 
produtos frente a outros segmentos. De qualquer forma, 
o mercado tem vindo a crescer significativamente, ao 
longo dos últimos três anos, motivo pelo qual alargámos 
a nossa oferta nesta área, com o lançamento de novos 
produtos”, confirma João Potier.
O consumo das variedades tradicionalmente vendidas 
em Portugal continua a representar a grande fatia 
do universo do arroz, com o Agulha e o Carolino a 
valerem, respetivamente, 50,3% e 27,2% do total de 
vendas nesta tipologia, segundo a Nielsen. Por sua 

vez, as variedades adjacentes ao arroz, tais como Sushi, 
Risotto, Selvagem e Basmati, não obstante o preço 
médio mais elevado, apresentam altas taxas de cresci-
mento, quer por ainda representarem uma baixa fatia 
das vendas, e por terem muito espaço para crescer, quer 
por uma necessidade dos consumidores e das empresas 
em encontrarem produtos diferenciados. Segundo a 
Nielsen, o consumidor parece, assim, procurar atributos 
diferenciadores, sejam eles de conveniência, saúde ou a 
perceção de qualidade premium.
Por isso, e apesar de, em volume e valor, ainda repre-
sentarem uma pequena percentagem das vendas, a ten-
dência é para o crescimento destes produtos de maior 
valor acrescentado. “Na nossa perspetiva e conhecimento 
do mercado, sem estudos próprios que o sustentem, o seg-
mento saudável e de rápido consumo apresenta-se bastante 
dinâmico, com todas as empresas a tentarem posicionar-
-se por forma a criar uma base sólida para o presente/
futuro”, afirma Filipe Ventura, da direção comercial e de 
marketing da Orivárzea. Também os segmentos étnicos 
são relevantes neste mercado. “Cada vez mais, o consu-
midor procura novas experiências e o mesmo se passa na 
alimentação. Com a maior partilha e conhecimento sobre os 
produtos e como manipulá-los, tem aumentado a procura 
neste segmento”, continua.
Apesar dos consumidores estarem, cada vez mais, 
dispostos a pagar por algo que satisfaça as suas neces-
sidades, as vendas em promoção continuam a ser um 
“driver” importante dentro da categoria. No último ano, 
afirma a Nielsen, 54 em cada 100 quilos de arroz vendi-
dos foram suportados com atividade promocional. Um 
registo acima da média para os bens de grande consu-
mo (47%). Não obstante, “excetuando os profissionais de 
hotelaria, normalmente, o consumidor final não se desloca 
propositadamente para uma promoção. A promoção, por 
vezes, acaba por levar esse consumidor a comprar algo que 
não estava na sua lista de compras”, conclui Filipe Ventura. 

O que diz 
a especialista?  

A tendência no mercado das 
massas, para o último ano, foi de es-
tabilidade, mantendo-se inalteradas 
as vendas em volume (53,3 milhões 
de quilos) e valor (70,9 milhões de 
euros) alcançadas no ano anterior.
Não obstante este panorama global 
de estabilidade, os segmentos das 

massas bio, integrais e de legumes/vegetais mostram-se dinâmicos, 
tendência que parece espelhar mudanças de comportamentos de con-
sumo, como a procura por produtos considerados mais saudáveis.
Paralelamente a este tipo de preocupações, é ainda a promoção a 
assumir um papel de destaque na decisão de compra. Os números in-
dicam que a promoção na categoria das massas continua a aumentar e 
também a sustentar o dinamismo desta tendência. Este fator também 
pode estar na base do crescimento de marcas mais premium.
Destaque igualmente para os Noodles, que tornam aparente uma 
outra tendência que permeia o mercado e que justifica um elevado 
dinamismo, com um crescimento a dois dígitos: a conveniência.

Luísa Lourenço, Analytical Consultant CPS da Nielsen

 No último ano, afirma a 
Nielsen, 54 em cada 100 
quilos de arroz vendidos foram 
suportados com atividade 
promocional. Um registo acima 
da média para os bens de 
grande consumo (47%)
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Solúveis tentam 
sobreviver no primado 
das cápsulas

As cápsulas continuam a ser o principal dinamizador 
das vendas de cafés torrados em INA, com a 
categoria a crescer em volume e valor no período 
analisado pela Nielsen, num claro sinal de 
dinamismo e de crescimento. Apesar de muito 
promocionada, certo é que nunca houve tanta 
possibilidade de consumo e nunca houve tanta 
oferta. Mesmo em termos de cafés solúveis, que, 
apesar dos esforços de diversificação da oferta, seja 
através de novos produtos ou benefícios, continuam 
estagnados.

MERCADO
TEXTO Bruno Farias
FOTOS Shutterstock

Presença habitual nos hábitos de consumo 
de uma imensa maioria de portugueses, 
a categoria de café apresenta uma venda 
combinada em INA superior a 326 mi-
lhões de euros, no período analisado pela 
Nielsen (ano móvel findo a 16 de junho). 
Potenciados pelas vendas de cápsulas, os 
cafés torrados apresentam-se como os 
grandes dinamizadores desta categoria, ao 
representarem vendas de aproximadamente 
270 milhões de euros, mais 5% em valor no 
período analisado, e ao serem responsáveis 
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por mais de 12,8 milhões de quilos, o que se traduz num 
crescimento, de 2% no período. 
Fruto de uma constante introdução de novos equipamen-
tos, mas, sobretudo, de novas referências no mercado, as 
cápsulas são o grande dínamo do consumo de café no lar, 
ao registar-se o lançamento de uma nova referência de 
Delta Q, o Mythic, assim como a conclusão da operação 
de envergadura mundial entre a Nestlé e a Starbucks, 
cujas referências, para diferentes sistemas, já podem ser 
encontradas nos lineares da distribuição. 
Apesar deste negócio ainda encontrar o seu principal 
canal de comercialização no Horeca, a verdade é que 
este forte dinamismo tanto se regista no retalho como 
no consumo fora do lar. “Ambos os canais têm vindo a ser 
dinamizados para proporcionar diferentes momentos de 
consumo aos portugueses. Nesse sentido, apesar do canal 
Horeca continuar a ser o mais relevante, a Delta Cafés tem 
vindo também a reforçar a posição no retalho com a apre-
sentação regular de novos produtos para novas ocasiões de 
consumo. Temos procurado, todos os anos, ter um portfólio 
diferenciado, apresentando diversas inovações que respon-
dam em ambos os canais às necessidades dos nossos consu-
midores e clientes e alinhandas com os diferentes momentos 
de consumo”, aponta Marco Nanita, diretor de Marketing 
da Delta Cafés.
E se as cápsulas já valem cerca de 80% da venda de 
torrados em INA, o turismo e a retoma económica têm 
ajudado à dinâmica que este universo tem vindo a apre-
sentar nos últimos exercícios. “Para 2019, identificamos, 
como tendência em Portugal, o reforço de novas formas 
de consumo que multiplicam os momentos de 
beber café e os distribuem ao longo do dia. O 
típico expresso português de manhã e a seguir 
ao almoço já não é o único momento do dia 
para beber café”, reforça, por sua vez, fonte 
Nestlé.
E se, para 2019, é expectável que o consu-
mo de café no lar mantenha a sua tendência 
de crescimento em todos os segmentos, é 
igualmente esperado ver como se irá com-
portar o consumo “on-the-go” e, acredita-se, 
assistir ao aparecimento de muitas “coffee 
shops” no país, sabido que é o gosto dos 
portugueses  pelo café de qualidade, como 
também a apetência por outros formatos, 
trazida por outras nacionalidades associadas 
ao “boom” do turismo. Assim como junto 
do “target” mais jovem, “totalmente desperto 
para novas formas de beber café e que tem 
uma ligação emocional forte com algumas 
insígnias. É natural que as marcas aproveitem 
a expressão dessa influência a 360 graus, 
nomeadamente através da abertura/expansão 
de redes de lojas próprias”.
Afinal, os portugueses continuam a ser 
muito marquistas no que à escolha da sua 

O que diz 
o especialista?  

O mercado de café sofre, acompanhando uma tendência 
verificada nos últimos anos, a influência do consumo de 
cápsulas, sendo este formato já responsável por 80% da 
quota de mercado em valor, para além de impulsionar o 
aumento do preço médio e do dinamismo na categoria. 
Num mercado tradicionalmente muito promocional, 61% 
das vendas de cápsulas aconteceu em promoção, face 
à média de 58% de vendas promocionadas nos cafés 

torrados.
A evolução das cápsulas combina tendências que têm trazido dinâmica ao mercado dos bens 
de grande consumo, nomeadamente a inovação, à medida que um maior número de marcas 
continua a entrar no mercado e que o produto continua a entrar em mais lares portugueses, 
todos os anos. Se, há três anos atrás, 76% dos lares que compraram café torrado compraram 
cápsulas, neste último ano móvel, essa percentagem sobe para os 81%.
Por comparação a esta tendência de crescimento registada entre os cafés torrados – mais 2% 
em volume e 5% em valor, para um total de 269,5 milhões de euros – o segmento dos cafés 
solúveis apresenta uma perfeita estagnação, sem variações em volume de vendas e sofrendo 
mesmo uma quebra ligeira no que respeita à variação em valor (-1%).

Tiago Aranha, Client Development Manager da Nielsen
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marca de café diz respeito e são cada vez mais, e boas, as possi-
bilidades de opção, o que faz com que, dentro do seu portfólio, 
procurem abraçar diferentes segmentos de mercado, ocupan-
do, assim, ainda mais espaço no dia-a-dia dos consumidores 
que as preferem. “No caso de Delta Q, temos vindo a apresentar 
ao mercado diferentes soluções para diferentes consumidores e 
ocasiões de consumo. A aposta nas inovações, quer em máquinas 
ou cápsulas, é fundamental para a sustentabilidade do negócio, 
uma vez que trazem valor acrescido ao mercado. Delta Q continua 
a ser uma marca que oferece qualidade, simplicidade e proporciona 
diferentes momentos de partilha. Ao mesmo tempo, a marca tem-se 
reinventado constantemente ao lançar novos produtos para além 
do café, como é o caso do chá e tisanas, dos cereais e cevada”, 
detalha Marco Nanita.
Mas se a marca é importante, o preço é igualmente tido em 
conta no ato de compra, o que tem levado as marcas a apostar, 
cada vez mais, em atividade promocional, na procura de reforçar 
a sua posição como primeira escolha dos consumidores. Uma 
desvalorização do preço médio em INA que tem levado ao 
aumento dos volumes de cápsulas compradas em promoção, 
por oposição à estagnação dos cafés solúveis (-1% em valor, 
57,1 milhões de euros; 0% em volume, 3,8 milhões de quilogra-
mas), não obstando o renovar de gamas por parte das principais 
marcas do mercado, sem esquecer as MDD, seja com novos 
formatos, proposta de valor ou mudanças de imagem.

O que tem levado à exploração de canais alternativos de 
comercialização, com produtos inovadores, que aportam valor 
acrescentado e ajudam à diversificação da presença de marca 
nos diferentes momentos de consumo que, no caso do café, ex-
trapolam já em muito a “bica da manhã” ou a seguir ao almoço. 
Em formato de barra, em práticas embalagens “ready to drink” 
e “ready to go”, em convenientes cápsulas, com ou sem cereais, 
arábica ou robusta, nunca houve tanta disponibilidade de pro-
dutos, equipamentos e, consequentemente, possíveis ocasiões 
de consumo.
Mas também ainda um outro perfil de consumidor que, para 
além de um bom café, espera usufruir de experiências relevan-
tes associadas ao seu momento de consumo. “Podem passar 
por experiências gourmet que atraem um ‘target’ mais jovem e ex-
perimentalista, pois apelam aos sentidos e à partilha com a família 
e amigos. E podem passar também por novos ‘blends’ sazonais ou 
de edições limitadas de origens selecionadas, que comuniquem a 
naturalidade e a autenticidade do café e de toda a cadeia de valor 
associada, desde a produção à disponibilidade na loja”, destaca 
fonte Nestlé. 
Em suma, origens e produção em agricultura sustentável 
certificada fazem, cada vez mais, parte do apelo de consumo 
deste universo. E este apresenta-se como um fator particular de 
atração, sobretudo em gerações mais novas.

O que diz 
a especialista?  

A tendência no mercado de 
chás e infusões é negativa, regis-
tando-se, no ano móvel findo a 
8 de setembro, um decréscimo 
de 1,5% em valor e 3,8% em 
volume. 
Esta quebra está associada a 

uma menor percentagem de lares compradores, o aumento de 
preço (que não foi suficiente para alavancar o valor da categoria 
e acabou por prejudicar os volumes) e um inverno atípico, mais 
quente e seco. 
Em contraciclo com esta tendência geral surge apenas o segmento 
das ervas, onde o crescimento de 1,7% pode estar relacionado com 
uma preocupação do shopper português pela saúde e a procura 
por produtos mais saudáveis e naturais. Se, em 2018, se verificava 
um maior dinamismo por parte das infusões, no ano móvel cor-
rente, verifica-se estabilidade em valor e perdas em volume (-3%), 
mesmo sendo esta uma categoria com uma frequência de compra 
superior à de chás. São as marcas de fabricante que promovem 
esta estabilidade, suportadas por um maior esforço promocional. 
Por outro lado, são os chás que mais contribuem para a queda do 
mercado de chás e infusões como um todo. A dinâmica promocio-
nal crescente implementada tanto por fabricantes como marcas de 
distribuição aparenta não ter compensado.

Raquel Coelho, da Nielsen Client Consultant Executive
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Bebidas quentes: 
uma visão 360 sobre 
o consumidor

ANÁLISE
TEXTO Cláudio Silva, 

Senior Expert 
Solutions Executive Kantar 

FOTOS D.R.

Ultrapassada a primeira metade de 2019, verificamos que os portugueses voltam a 
investir mais do seu tempo para estarem em casa e, pela primeira vez nos últimos 
cinco anos, foram feitas menos ocasiões de consumo fora do lar. Nos primeiros seis 
meses do ano, foram dedicados mais um dia de compra para dentro do lar e menos 
dois dias de compra fora. No final, o saldo geral acaba mesmo por ser negativo, 
querendo isto dizer que as marcas contaram com menos ocasiões de contacto com 
o comprador, logo, menor também a possibilidade de serem escolhidas. Várias são 
as categorias de produtos que sofrem com estas oscilações, mas as que iremos 
focar na nossa análise são as líderes em ocasiões de consumo fora de casa e das 
mais presentes também dentro do lar. Falamos das bebidas quentes.
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Bebidas quentes: 
uma visão 360 sobre 
o consumidor

Qualquer mudança na rotina de consumo dos portu-
gueses, em termos de estar mais presentes dentro ou 
fora de casa, é prontamente notada na regularidade e 
na forma como consumimos as bebidas quentes. Nos 
últimos anos, tem-se verificado um aumento significati-
vo dos momentos em que consumimos bebidas quentes 
dentro de casa e, progressivamente, menos fora; porém, 
não significa que estamos a descurar o consumo em 
cada um destes espaços. Se é verdade que o gasto 
efetuado para rechearmos as nossas despensas tem 
aumentado, quando vamos fora, também não estamos a 
gastar menos em cada ocasião de consumo. Em seguida, 
exploramos quatro conceitos que são associados às mais 
recentes tendências de consumo e como elas se aplicam 
ao café: conveniência, ecologia, sabor e prazer.

A distância entre conveniência e ecologia
Conveniência e ecologia marcam a tendência de consu-
mo dentro de casa, onde achocolatados em pó, chás e 
cevadas começaram, este ano, a perder espaço para o 
convencional café. Porém, são cada vez mais evidentes 
duas formas de encarar o consumo de café. Existe o 
grupo de consumidores afetos às cápsulas, que guia o 
seu consumo pela conveniência do produto, e um grupo 
de consumidores que está a dinamizar segmentos que 
já reinaram o mundo das bebidas quentes, como o café 
moído e solúvel, mas com motivações não só distintas 
como contrárias. Este é um consumidor mais atento à 
atualidade do que à inovação e que é não só motivado 
por um preço mais baixo, mas cada vez mais por ques-
tões de sustentabilidade dos produtos que adquire. 
Ambos os grupos estão em crescimento, porém, no 
imediato, é mais expressivo o crescimento das cápsulas 
dentro dos lares, não só pela capacidade de facilitar 
o consumo de café, mas também de outras bebidas 
quentes, conseguindo concentrar numa só máquina 
a confeção de vários tipos de bebidas que possam 
satisfazer as preferências de toda a família e convidados, 
uma combinação perfeita para exponenciar motivos de 
conveniência.

Regresso aos velhos hábitos de convívio
Quando saímos de casa, é cada vez mais evidente a 
procura pela socialização e por espaços agradáveis, mas 
que, sobretudo, tenham uma oferta que permita desfru-
tar ao máximo deste convívio, aumentando a preferên-
cia por um momento de consumo de valor acrescenta-
do, mais do que uma rotina solitária. E como se aplica 
esta realidade às bebidas quentes? Mais procura por 
momentos de prazer, onde seja possível exponenciar ao 

máximo o sabor dos produtos que consumo. 
O café simples continua a ser a principal referência, 
porém, é necessário estarmos atentos a todas as 
movimentações do consumidor para percebermos que 
as oportunidades neste mercado vão mais além. Por 
exemplo, cada vez é menor a afluência ao café prático e 
simples das máquinas de livre serviço e menos prati-
cado o consumo “on-the-go” deste tipo de produtos, 
que nos últimos anos tinham verificado um crescimento 
exponencial, para dar lugar ao tradicional convívio num 
estabelecimento comercial. Cada vez mais são pedidas 
misturas de café, seja com leite ou com natas e, inclusi-
vamente, os chás conseguem uma posição estável face 
a estas mudanças. Para isto também contribuiu o cresci-
mento dos estabelecimentos especializados em bebidas 
quentes e da maior presença de marcas premium no 
mercado de consumo fora de casa.

A importância de ir além do café
Estas mudanças deixam cada vez mais vincados os 
momentos de consumo em que cada um destes espaços 
deve atuar neste mercado. Como já acontece na rotina 
básica dos portugueses, as bebidas quentes começam 
por ser consumidas dentro de casa, onde quase metade 
das ocasiões são feitas ao pequeno-almoço e acabam à 
hora do jantar, deixando mais para fora de casa momen-
tos de consumo entretanto realizados.
Independentemente das diferenças mencionadas entre 
o consumo dentro e fora de casa, existem alguns pontos 
em comum a dinamizar. Falamos, sobretudo, dos mo-
mentos de consumo feito após o jantar, que, apesar de 
não serem os mais fortes em bebidas quentes, movem 
semanalmente mais de três milhões de ocasiões de con-
sumo. Este “gap” abre espaço, sobretudo, às alternativas 
ao café, possibilitando o investimento em categorias que 
diversifiquem o nosso portfólio. No final da noite, o con-
sumidor tende a procurar bebidas em que a presença 
de cafeína não seja tão percecionada, por exemplo, os 
chás, tanto quando está na rua, mas, sobretudo, quando 
está no conforto do seu lar. Também neste momento, 
os achocolatados ganham especial relevância, como um 
último prazer, antes de terminar o dia.

Porquê analisar o consumidor a 360º?
Em suma, cada vez é mais importante encarar o consu-
midor como uma circunferência completa e não focar 
apenas na metade mais visível, pois a mesma pessoa 
que tem uma rotina de compra para a sua despensa, 
também a tem quando está fora da sua casa. Qualquer 
alteração na sua tipologia de consumo, em qualquer 
um destes dois ambientes, irá ter repercussões no 
outro. Acompanhar e conseguir antecipar tendências 
de consumo é cada vez mais importante para as marcas 
ganharem a vantagem de estarem no sítio certo, com o 
produto mais adequado a cada momento.
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A evolução do universo dos chocolates demonstrou-se muito positiva, em 
Portugal, no último ano móvel analisado pela Nielsen. Um mercado onde a compra 
por impulso é mais elevada, mas que, cada vez mais, encontra um consumidor 
preocupado com a saúde e com a alimentação saudável. Assim, na categoria – que 
cresceu mais em valor do que em volume –, lidera a procura por tipos de chocolate 
considerados mais saudáveis, mesmo que com um preço mais premium.

Aumenta a procura por 
chocolates mais 
saudáveis

MERCADO
TEXTO Bárbara Sousa
FOTOS Shutterstock
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Acategoria de chocolates apresenta uma evolução 
positiva global nas vendas do ano móvel findo a 8 de 
setembro, segundo a análise MarketTrack da Nielsen. 
Em termos de volume movido, a categoria cresceu 
3%, para um total de 16,1 milhões de quilogramas. 
Já em termos de valor comercializado, apresentou 
um crescimento de 4%, o que corresponde a vendas 
na ordem dos 224,6 milhões de euros. “Portugal 
representa uma grande oportunidade para o chocolate, 
já que há uma grande margem para o crescimento do 
consumo. Os portugueses estão na cauda da Europa no 
que se refere ao consumo de chocolate (dois quilogra-
mas ao ano), atrás da Espanha (quatro quilogramas ao 
ano) e mesmo da Grécia (3,8 quilogramas ao ano). Em 
2015, o consumo de chocolate, em Portugal, cresceu 
3%, para 258 milhões de euros. Para 2020, espera-se 
que as vendas continuem a crescer 3% em média e 
atinjam os 296 milhões de euros. Este crescimento é 
sustentado e sustentável no valor das marcas de cho-
colate disponíveis no mercado. Segundo o mais recente 
estudo da TGI da Marktest, em julho de 2018, houve 
cinco milhões e 282 mil indivíduos que consumiram ta-
bletes de chocolate ou chocolates em snack nos últimos 
12 meses, o que representa 61,7% dos residentes no 
Continente com 15 e mais anos”, explica João Pinho 
Vítor, Business Director da Fábrica de Chocolates 
Casa Grande.
Esta tendência de crescimento é transversal a todos 
os segmentos, embora alguns apresentem uma 
evolução mais relevante neste contexto, explica a 
Nielsen. Exemplos disso são os segmentos dos bom-
bons e dos frutos secos cobertos de chocolate, que 
cresceram 40% e 9%, respetivamente. 
Ainda assim, a questão da sazonalidade pesa muito 
no mercado de chocolates em Portugal. Em especí-
fico, segundo Filipa Herédia, Corporate Affairs Ma-
nager da Mars Iberia, o Natal e a Páscoa valem cerca 
de 60% das vendas de hipers e supermercados, 
mostrando crescimentos e sendo cada vez mais ne-
cessário criar soluções para competir no mercado de 

sazonais. “No caso da Mars, acompanhando as tendências 
do mercado e a procura do consumidor, apostamos, natu-
ralmente, em criar ofertas e edições especiais dos nossos 
produtos, ancoradas em épocas especiais, como é o caso 
do Natal. Contudo, o nosso posicionamento é desenvolvido 
com base em conceitos como a diversão, os momentos de 
prazer e de partilha, permitindo-nos alavancar o consumo 
das nossas marcas, ao longo de ano, não sendo, por isso, 
entendidas como produtos de consumo sazonal. Exemplos 
dessas ações são a nossa presença, durante todo o ano, 
nos cinemas com M&M’s, num formato especialmente 
pensado nestes momentos de partilha, a parceria entre a 
M&M’s e a Federação Portuguesa de Futebol e terminando 
com a parceria com a Operação Nariz Vermelho, no Natal, 
que tem uma vertente social muito relevante”, continua a 
responsável.
De acordo com Bruno Martiniano, responsável de 
marketing de Culinários e Chocolates da Nestlé, esta 
sazonalidade depende dos segmentos. “Se isolarmos os 
bombons, essa sazonalidade faz-se sentir de forma mais 
acentuada no período do Natal, sendo o valor do último 
trimestre de cerca de 75%. No entanto, no segmento de 
tabletes e snacks de chocolate, o consumo é mais linear ao 
longo do ano. O peso do último trimestre para o total de 
chocolates representa é pouco acima dos 40%. Uma vez 
que a Nestlé está presente nos diversos segmentos, acaba 
por ter uma forte dinâmica ao longo do ano”, explica. 
Uma dinâmica que se explica por a categoria de cho-
colates ser, assumidamente, de indulgência e impulso. 
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O consumidor de chocolate é, em primeiro 
lugar, fiel ao consumo de chocolate, mas é, 
acima de tudo, um experimentalista, sempre 
muito recetivo a provar novas propostas 
diferenciadoras que encontra no linear.  

Tendências de consumo
Um facto transversal a todo o universo ali-
mentar, também na categoria dos chocolates 
se encontra um consumidor mais consciente 
e mais informado sobre os produtos que está 
a adquirir e a empresa que os produz. Acima 
de tudo, este consumidor pauta-se por culti-
var, cada vez mais, hábitos de vida saudável, 
que passam tanto pela prática de exercício 
físico, como também pelo tipo de alimenta-
ção que segue. Valoriza o sabor e a nutrição, 
procurando nos lineares um chocolate mais 
saudável, mas com um palato excelente. 
“Uma das tendências a que temos assistido é 
a procura de produtos com um maior teor de 
cacau, que está relacionada com a preocupação 
crescente dos consumidores a nível nutricional, 
o que justifica um crescimento mais acentuado 
do segmento de chocolate preto. Relacionado 
com este ponto está, também, a crescente 
ligação às origens dos produtos e, nesse campo, 
estamos a lançar as tabletes Nestlé Les Recettes 
de L’Atelier Raw, com apenas três ingredientes 
na sua composição e com um processo de 
torrefação a baixa temperatura para manter o 
sabor mais próximo da fava de cacau”, refere 
Bruno Martiniano.
Assim, os consumidores estão cada vez mais 

preocupados com a qualidade, optando frequente-
mente por produtos premium, e preferem consumir 
menos quantidade de chocolate, desde que esse 
apresente mais qualidade. 
Para João Pinho Vítor, é necessário ter a capacidade 
de entregar ao mercado um produto de elevado 
valor acrescentado, de forma a aumentar o consumo 
per capital em Portugal, que ainda fica muito aquém 
do de outros países europeus. “O consumidor quer 
consumir chocolate, mas quer um produto que lhe en-
tregue valor nutricional e sabor. Um chocolate funcio-
nal, saudável, mas que continue a ‘saber’ a chocolate.  
Atualmente, já se consome mais chocolate negro do 
que chocolate de leite e o consumo de frutos secos 
está em profundo crescimento. Isso diz muito acerca do 
consumidor de hoje. O consumidor está mais informado 

”

Um facto transversal a todo o universo 
alimentar, também na categoria dos 
chocolates se encontra um consumidor 
experimentalista, mas também mais 
consciente e informado sobre os produtos 
que está a adquirir e a empresa que os 
produz

O que diz 
o especialista?  

A categoria de chocolates apre-
senta um incremento de vendas 
global, no ano móvel findo a 8 de 
setembro de 2019, que crescem 
3% para um total de 16,1 milhões 
de quilogramas e 4% para 224,6 
milhões de euros. Esta tendência 
de crescimento é transversal a 

todos os segmentos, embora alguns apresentem uma evolução 
mais relevante neste contexto. Exemplos são os segmentos dos 
bombons e dos frutos secos cobertos de chocolate, que crescem 
40% e 9%, respetivamente.
O período regista, igualmente, uma valorização do preço médio 
na categoria, particularmente, em segmentos nichos e premium, 
verificando-se valores euro/quilo acima da média dos bens de 
grande consumo.
A categoria, em linha comum a dinâmica global do mercado, 
regista uma importância notória das vendas promocionadas: estas 
representam metade das vendas na categoria e o seu peso está a 
crescer. As promoções possuem uma maior incidência em segmen-
tos já previamente mencionados, caso dos bombons e dos frutos 
secos cobertos de chocolate.
A larga maioria dos lares portugueses comprou chocolates no 
último ano. Neste período, foram 90% os lares portugueses que 
compraram a categoria, numa média de 11 atos de compra, o que 
equivale a quase uma compra de chocolates por mês. Embora 
a frequência de compra se tenha mantido, os gastos por visita 
aumentaram face ao período homólogo.

Nadir Silva, Executive Client Consultant da Nielsen
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e atento à sua alimentação, naturalmente, que 
quer ter prazer a comer chocolate, porque o cho-
colate é um momento de puro prazer. Mas este 
consumidor moderno e informado quer também 
ter chocolate com bons nutrientes, com nutrição 
positiva, da forma correta”.  
Segundo o responsável da Fábrica de Chocola-
tes Casa Grande, originalidade e novas formas 
de comunicar com o consumidor são também 
fatores decisivos para as marcas, adaptando 
quer os produtos, quer os formatos, quer as 
próprias embalagens às necessidades deste 
consumidor moderno. A aposta na inovação 
pode dar destaque à categoria em momentos 
que estão fora dos períodos mais fortes do 
ano e, assim, mitigar o peso da sazonalidade 
que, no entanto, continuará sempre a existir. 
Apesar do consumo per capita ser muito baixo, 
a penetração da categoria é alta e a grande 
maioria dos portugueses comprou chocolates 
no último ano. Segundo a análise da Nielsen, 
relativa ao ano móvel findo a 11 de agosto, 
90% dos lares em Portugal Continental com-
praram chocolates. Em específico, repetiram 
esse gesto 11 vezes, sendo que adquiriram 
0,264 quilogramas por visita, com um gasto 
de 3,26 euros, o que equivale a quase uma 
compra de chocolates por mês.
Entre os portugueses, e em especial as novas 
gerações, que mostram uma maior abertura 
a experimentar diferentes tipos de chocolate, 
esta aposta na inovação continua a ser funda-
mental para conquistar novos consumidores, 
mas também para fidelizar os existentes. É um 
veículo importante que se deve traduzir na 
apresentação de novas propostas de sabores 
e produtos diferenciados e em novos formatos 
de embalagens e de doses. 
Contudo, para Filipa Herédia, “o foco de cres-
cimento deve estar em garantir que os nossos 
consumidores continuam entusiasmados pela 
categoria dos chocolates e não necessariamente 
no aumento do consumo de chocolate per capita. 
Em Portugal, este valor é inferior – por diversas 
razões naturais e históricas -, pelo que acredi-
tamos que o sucesso da categoria não se deva 
medir por este critério. Para a Mars, o sucesso 
deve medir-se pela satisfação do consumidor 
quando saboreia um dos nossos chocolates, em 
momentos de indulgência e de partilha”.
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No ano em que comemora 30 anos em Portugal, a Procter & Gamble reafirma a importância da operação 
nacional como acelerador do seu desempenho na Europa. Cláudia Lourenço, diretora geral da P&G 

Portugal, confirma que o objetivo é crescer o dobro daquilo que é a meta estabelecida a nível europeu. Uma 
operação cada vez mais relevante, não só pela aceleração das vendas - este será o quinto ano consecutivo 

de crescimento -, mas também por servir como uma plataforma de testes de boas práticas que podem 
ser, depois, replicadas noutros mercados. A empresa que entrou no mercado nacional com a compra 
da Neoblanc tem sabido, ao longo destes 30 anos, evoluir e fazer evoluir o próprio mercado nacional. 

Reinventando-se enquanto organização, nos métodos de trabalho, nas formas de lançar produtos e de 
chegar ao consumidor. Quem não se lembra da célebre ação de Fairy para assinalar a inauguração da Ponte 

Vasco da Gama, em 1998? 

“O NOSSO OBJETIVO É CRESCER 
O DOBRO DAQUILO QUE É O 

OBJETIVO DA EUROPA”

Grande Consumo - A Procter & Gamble assinala, em 
2019, três décadas no mercado português. Que ba-
lanço pode fazer do percurso feito até aqui? Quais as 
principais conquistas e desafios enfrentados?
Cláudia Lourenço – A minha memória permite recuperar 
duas décadas, porque estou na empresa há 21 anos. Mas 
temos pessoas que estão cá há 41. De facto, a P&G come-
çou em Portugal em 1989, mas fê-lo pela aquisição de uma 
empresa já existente, a Neoblanc, por isso, temos colabora-
dores que já vinham daí.
Fizemos uma tertúlia, em maio, para recuperar memórias. 
Da primeira década, tivemos muita representatividade. Foi 
uma década de descoberta. Poucos conseguiam dizer o 
nome da empresa, Procter & Gamble, muitos consideravam 
que era uma consultora. Foi um marco de descoberta de 
como apresentar produtos, pessoas e novos métodos de 
trabalho, desbravar o mercado.
A década seguinte incidiu na expansão do portfólio. Intro-
duzimos aquilo que deriva da vantagem de sermos uma 
multinacional. Temos 30 anos em Portugal, mas a empresa 
tem 182 anos no mundo. 
A última década foi também marcada por formas de expan-
são distintas. A empresa não só continuou a trazer inova-
ção, como também passou por aquisições muito relevantes, 
como, por exemplo, a da Gillette. E a mais recente, que 

ocorreu em dezembro do ano passado, a parte de Consu-
mer Health da Merck. 

GC - Como vão ser comemorados os 30 anos?
CL – Decidimos fazer um ano de comemorações. A 5 de 
dezembro, assinalamos o dia em que se assinou a escritura 
de compra da Neoblanc. Esse será o último dia das come-
morações. Mas já tivemos vários momentos.
A primeira coisa que começámos por fazer foi com a nossa 
organização e com as pessoas que suportam a nossa orga-
nização, as suas famílias. Todos os anos, costumamos fazer 
o dia da família e, este ano, teve como mote a celebração 
dos 30 anos. E falamos de família no conceito mais abran-
gente possível. 
Continuámos, em maio, com a tertúlia dos 30 anos com 
pessoas que foram relevantes ao longo do tempo e que, já 
não estando na empresa, ajudaram a construir estas três 
décadas. Ouvir as suas histórias reenergizou-nos para o 
orgulho que é conseguir servir os consumidores com as 
nossas marcas. 

GC - O que, nestes anos, mudou no portfólio da em-
presa?
CL – Quando começámos, tínhamos seis artigos para 
vender, todos eles da Neoblanc. Agora, temos mais de 
400. Tínhamos uma marca, agora, temos 30 marcas, 
muitas delas vindas do nosso portfólio já existente e outras 
derivadas de aquisições. Foi um salto enorme. As marcas 
estão centradas, ao dia de hoje, em categorias que têm a 
ver com os cuidados pessoais, do lar ou saúde. Também 
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“A principal estratégia da empresa é ouvir 
os consumidores e responder a essas 
necessidades através da inovação”

tivemos outras experiências, com Pringles e Sunny Delight, no sector 
da alimentação, e que, sendo grandes marcas, não faziam sentido no 
posicionamento da empresa. Mais recentemente, a empresa direcionou-
-se mesmo para estas três áreas de produto, com muita aposta na área 
da saúde, ultimamente. 

GC - Em Portugal, a P&G é o quinto maior anunciante, segundo os 
dados da Mediamonitor. Este é um dos pilares da vossa estraté-
gia, a comunicação? Quais são os outros?
CL – A comunicação é muito importante para nós, porque um dos 
pilares estratégicos é colocar o consumidor no centro. E se não falarmos 
com ele, é muito difícil. 
Mas, antes de falarmos, temos de ouvir o consumidor. Tudo começa aí. 
É esse o nosso principal pilar estratégico. Saber quais as necessidades 
que temos de satisfazer. O propósito da empresa é um propósito bonito: 
“tocar vidas e melhorar a vida”. Desde a origem. E a origem foram dois 
emigrantes europeus nos Estados Unidos da América. Um fez uma fá-
brica de velas e outro uma de sabão. E podemos questionar como é que 
velas e sabão tocam a vida das pessoas. Não nos podemos esquecer 
que era o ano de 1837, não existia eletricidade e o trabalho era muito 
físico. O sabão fazia muita diferença. Desde a origem que a empresa 
ouve os consumidores e procura responder às suas necessidades em 
todos estes micro momentos. Se é preciso mudar uma fralda às 4 horas 
da madrugada, pois que seja fácil de fazer. 
A principal estratégia da empresa é, então, ouvir os consumidores e res-
ponder a essas necessidades através da inovação. Mas também traba-
lhar sempre com as pessoas no centro, sejam elas colaboradores, sejam 
consumidores. Temos um papel interventivo na sociedade, fazemo-lo de 
forma discreta, mas bastante consciente.

GC - Nos dias de hoje, a indústria precisa de 
recuperar o diálogo com o consumidor? 
CL – Os consumidores pensam, agem e de-
cidem de maneira diferente. Esse diálogo tem 
que evoluir de um diálogo de massas para uma 
comunicação de precisão. Todos nós estamos 
dispersos, ligados a muitas plataformas. Temos 
que nos adaptar ao caminho que nos leva até 
ao consumidor. 
Mas a mensagem também tem de ser adap-
tada. Sim, os consumidores querem as marcas 
que lhes toquem a vida, querem ter a inovação, 
mas também querem conhecer as empresas 
que estão por detrás e que estas sejam empre-
sas com as quais se identificam do ponto de vis-
ta da transparência e dos valores da ética. Por 
isso, a comunicação tem de ser adaptada aos 
veículos, mas também a estas novas mensagens 
que os consumidores procuram.

GC - Sendo que foi a P&G que ditou muitas 
das regras do marketing empresarial, 
nomeadamente do marketing de massas – 
inventou, por exemplo, as telenovelas para 
poder exibir os anúncios de sabão -, como 
encara agora o desafio de uma comunica-
ção que se quer cada vez mais individuali-
zada?
CL – Podemos falar tanto de comunicação, 
como de distribuição, porque as realidades 
mudaram muito. Ambas só precisam de ser 
feitas versus a necessidade. Do ponto de vista 
da distribuição, as pessoas continuam a fazer 
compras, mas fazem-no de uma maneira muito 
distinta. Têm muitos mais veículos de compra 
e formas de decidir o que comprar: “ratings”, 
influenciadores, publicidade, etc. Passámos de 
ter lojas físicas a muitos canais onde podemos 
comprar.

GC - São 30 anos em Portugal, mas as 
origens da P&G remontam a 1837. Como é 
que uma empresa consegue manter-se rele-
vante e atual ao longo de 182 anos? Como 
é que do sabão e velas se chega a líder 
mundial em produtos de grande consumo?
CL – É um grande caminho. Os pioneiros foram 
os senhores Procter e Gamble, que, por acaso, 
juntaram os negócios porque se apaixonaram 
por duas irmãs e casaram com elas. A empresa 
tem na sua génese as pessoas. A partir daí, a 
continuou a construir sinergias sobre tudo aqui-
lo que poderia melhorar a vida das pessoas. 
É uma empresa que faz investigação e de-
senvolvimento de A a Z, desde os produtos, 
com mais de 37 mil patentes registadas, até à 
comercialização dos mesmos. 
Mas, ao longo do percurso, fez também aquisi-
ções relevantes ao longo do percurso. Falamos 
da Gillette, como uma delas, e agora esta 

GC - Um dos grandes marcos neste percurso de 30 anos em 
Portugal foi a grande ação desenvolvida por Fairy, em 1998, 
para assinalar a inauguração da Ponte Vasco da Gama, com uma 
feijoada que entrou no Livro do Guiness e que ainda hoje está na 
memória dos portugueses. Passados todos estes anos, sentem 
que continua a ser uma ação fora da caixa? 
CL – Claro que sim, pelo marco que foi na altura e pelo facto de, ainda 
hoje, falarmos dela. Essa é a nossa maneira de estar no mercado. Se 
queremos estar junto dos consumidores, temos de conseguir saber falar 
com eles, de maneira que seja relevante para eles. A feijoada, a Expo 
98 e a inauguração da Ponte Vasco da Gama eram relevantes para 
Portugal, naquela altura. 
Temos outros exemplos. A forma como falamos com o consumidor com 
a nossa marca Pantene também se alterou. Muito recentemente, fize-
mos um “reality show” chamado Cabelo Pantene. É também uma forma 
diferente, atual e relevante de comunicar com o consumidor.  
Um dos primeiros “flash mobs” em Portugal foi com a marca Herbal 
Essences, muito assente nas experiências e que tem um posicionamen-
to muito na área sexy. Na altura, a embaixadora da marca era a Rita 
Pereira. Fizemos, no centro de Lisboa, um dos primeiros “flash mobs” de 
desfile de cabelos sexy.
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incursão ainda mais intencional no mundo da saúde, 
com a Merck. 

GC - Essa posição de liderança também se verifica 
no mercado nacional? 
CL – Temos, de facto, produtos líderes também em 
Portugal. Fairy, por exemplo, representa mais de metade 
da categoria de loiça manual. Dodot é outra marca bem 
acima dos 60% de quota de mercado. Nos champôs, 
Pantene é líder de mercado. Gillette tem também uma 
forte liderança na categoria. Swiffer lidera na limpeza 
de superfícies, nomeadamente na parte estática. Oral-B 
não é líder na categoria de higiene oral, mas está a 
ganhar presença. Na parte farmacêutica, Vicks é líder e 
Clearblue lidera nos testes de gravidez.
Portanto, temos em Portugal vários produtos onde tam-
bém existe esta dimensão de liderança e outros onde há 
ainda margem de crescimento considerável. 

GC - A comemoração de 30 anos em Portugal 
coincide com uma mudança de paradigma nos ne-
gócios e na própria forma como os consumidores 
entendem o conceito do que deverá ser o objetivo 
de uma empresa. Estamos a evoluir no sentido de 
ter companhias cada vez mais ativistas do ponto de 
vista social? A medida recentemente anunciada de 
aumentar a licença parental aos funcionários em 
Portugal é um exemplo disso mesmo?
CL – Claramente. A P&G tem muito bem estruturadas 
as cinco áreas de intervenção, além de tocar a vida dos 
consumidores. A primeira área tem a ver com ética. Não 
é falada muitas vezes, mas é muito relevante. É muito 
importante trabalhar com ética, respeitar o quadro 
legal existente, as boas práticas de comércio, a lei da 

concorrência. Temos imenso orgulho de trabalhar numa empresa que se quadra 
por este tipo de padrões. Não é fácil fazê-lo em todos os países, mas é um dos 
pilares pelos quais nos pautamos.
Outro pilar tem a ver com a diversidade e inclusão. Que é diferente da igualdade 
de género, também outro dos pilares. Se queremos servir consumidores, temos 
de ter presente que eles são todos diversos. Se queremos que as pessoas, no seu 
dia-a-dia de trabalho, tragam o melhor, têm de o fazer sendo elas próprias. 
Não consideramos a igualdade de género como diversidade e inclusão, porque 
não há um género que seja padrão e os outros sejam diversos. Nessa circuns-
tância, para nós, é absolutamente relevante que o façamos internamente, em 
todas as oportunidades, na gestão de talento, e também externamente. Por 
exemplo, foi recentemente anunciado que a marca Always, que é a nossa marca 
de higiene feminina no mundo - em Portugal temos Evax e Ausonia - retirou 
do seu packaging qualquer tipo de desenho que representasse uma mulher. Há 
pessoas que não se identificam com o género feminino, mas têm menstruação. 
São novas realidades que as marcas têm de acompanhar. 
Falamos de ética, de diversidade e inclusão, de igualdade de género e tam-
bém, claramente, de sustentabilidade. É óbvio que temos de ser uma empresa 
responsável nessa área. Felizmente, 100% das nossas fábricas produzem 0% de 
resíduos. 86% dos nossos produtos são embalados em materiais que já foram 
reciclados e chegaremos a 100%. Não somos muito proativos a fazer estas 
comunicações, mas somo-lo a ter estas ações. 
Mas a sustentabilidade vai além de toda a parte produtiva. Temos também uma 
componente de ajudar na parte de consumo. Se, por exemplo, usarmos um 
Fairy concentrado, por comparação a um diluído, a pegada é menor, porque os 
camiões que circulam levam muitas mais embalagens e chegam a mais casas. 
90% daquilo que é a pegada ecológica numa lavagem de roupa vem do aqueci-
mento da água. Temos de apostar em detergentes com fórmulas que permitam 
lavagens a baixas temperaturas. Obviamente que as corporações têm de se 
adaptar na produção, mas também em ajudar os consumidores a ter hábitos de 
consumo que também reduzam a pegada ecológica.
O último pilar é o impacto na comunidade. Nesta área, trabalhamos muito, 
embora de forma discreta. Há mais de uma década temos uma parceria com a 
Entreajuda e somos o seu maior doador. E continuaremos a sê-lo. Infelizmente, 
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tivemos no país o flagelo dos incêndios e tivemos uma intervenção 
enorme na doação de produtos para as famílias afetadas. Outro exem-
plo: quando nasce um bebé prematuro, a Dodot doa fraldas adaptadas 
ao seu tamanho. 

GC - Como é que se equilibra este novo paradigma empresarial 
com a pressão dos resultados?
CL – Consumidores e trabalhadores felizes trazem melhores resultados. 
Todas as nossas políticas de flexibilidade só trazem melhores resultados. 
Não há cá vida pessoal e vida profissional. A nossa vida é uma. Temos é 
vários papéis. Tudo o que tenha a ver com a possibilidade de as pessoas 
poderem gerir essa vida de forma integrada só traz resultados. Eu tenho 
quatro filhos. Tenho quatro festas de Natal, quatro aniversários, quatro 
reuniões de pais, etc. Às vezes damos à família um pouco mais, mas 
outras vezes damos esse pouco mais ao trabalho. E podermos equilibrar 
tudo isto só traz melhores resultados. 

GC - Sentem que têm alguma responsabilidade, enquanto grande 
multinacional, de contribuir para a resposta a alguns dos proble-
mas que atualmente assolam a sociedade, como as alterações 
climáticas e a poluição? Que respostas têm dado para contribuir 
na mitigação deste tipo de problemas e de que modo essas res-
postas se materializam na operação nacional?
CL – Uma das áreas onde a empresa tem, há já muitos anos, um 
programa com um impacto enorme são os recursos. A água é um 
bem super precioso, mas escasso. Há muita gente no mundo que não 
tem água potável. Globalmente, temos um programa através do qual  
desenvolvemos um filtro de água que só serve para que haja mais água 
potável no mundo. No ano passado, 15 mil milhões de litros de água 
foram transformados em água potável através do mesmo. 
Como já referido, queremos chegar à meta de 100% de tudo o que seja 
embalagem nossa já venha reutilizada de algum outro propósito. 
E mais, então, e se tivéssemos produtos que nem tivessem embalagem? 
Imaginem um detergente que é do tamanho de um sabonete, em que 
é o próprio consumidor a misturar com água, num recipiente. Nada de 
embalagens. O projeto DS3 baseia-se na criação de micro concentra-
dos de produto, que são, depois, na casa do cliente, transformados no 
produto final. 
Da mesma maneira que estas inovações são globais, hão de chegar a 
Portugal. Não precisamos do programa de água potável, mas precisa-
mos do apoio aos incêndios e aos prematuros. 

GC - Como estão a correr as vendas da P&G em Portugal? Que 
importância tem a inovação nas vossas vendas no mercado por-
tuguês? 
CL – As vendas em Portugal estão a correr bastante bem. Temos tido 
quatro anos consecutivos de crescimento e estamos a entrar no quinto. 
Isso acontece porque temos relevância não só ao nível do portfólio 
atual, como na inovação que estamos a trazer para o mercado. Rele-
vância do ponto de vista de utilização no dia-a-dia, como também nas 
causas com as quais os consumidores se identificam cada vez mais.
Com a sua dimensão, Portugal procura ser um acelerador dentro do 
universo P&G na Europa. O nosso objetivo é crescer o dobro daquilo 
que é o objetivo da Europa. A nossa percentagem de crescimento é o 
triplo da de Espanha. 
Tivemos que nos reinventar enquanto organização, nos métodos de 
trabalho, nas formas de lançar produtos e de chegar ao consumidor. 
A nossa relevância vem pelo aceleramento das vendas, mas tam-
bém porque estamos a experimentar muitas coisas diferentes e a ser 
posicionados como um mercado de teste que, depois, pode levar estes 
ensinamentos para outros países. 

GC - Somos um mercado onde o fator preço ainda 
é preponderante? As promoções constantes vieram 
delapidar as categorias? 
CL – As promoções existem há muito tempo. Começaram a 
ser mais incisivas a partir do 1 de maio de 2012, quan-
do nós todos, enquanto consumidores, passávamos por 
uma recessão. E começaram a ser transversais, não só do 
mercado do grande consumo. Compramos livros escolares e 
óculos com desconto. Temos saldos nas casas. 
Com a crise, todos tivemos que nos adaptar a este novo 
paradigma e as promoções vieram neste sentido. Agora, o 
consumidor português aprendeu que essa é a forma inteli-
gente de fazer compras.
A partir daqui, a diferenciação terá de vir de outros vetores: 
experiência de compra, experiência de utilização, causas 
associadas às marcas. 

GC - Chegaram a Portugal com a compra da Neoblanc 
e trouxeram marcas verdadeiramente globais, que se 
tornaram autênticas “love brands” dos portugueses. 
Como é que uma empresa tão global, como a P&G, se 
torna cada vez mais local?
CL – Tornamo-nos mais locais porque a forma como ouvi-
mos e respondemos aos consumidores portugueses tem de 
ser local. Como em todas as empresas, há transformações 
muito relevantes. A P&G já foi 100% local, 100% global e 
agora está numa fase em que equilibra o melhor de ambos 
os mundos: a escala proporcionada pelo facto de ser uma 
empresa global e o saber de chegar localmente. Fizemos 
uma reorganização da nossa estrutura para passarmos a ter 
muitos mais papéis na forma de gerir o negócio. Passámos 
a ter um marketing mais local, uma logística e finanças 
mais locais. Temos mais recursos com perfis e conhecimen-
to locais para estarmos mais próximos dos consumidores 
portugueses. Além de que passámos, também, a ter mais 
parceiros locais. 

GC - O que seria um bom ano de 2019 para a P&G em 
Portugal?
CL – Seria entregarmos estes desafios de crescer aos 
ritmos que nos estão a ser propostos, mas fazê-lo de forma 
bem relevante para os consumidores e com colaboradores 
motivados. 

”
“A P&G já foi 100% local, 
100% global e agora está numa 
fase em equilibra o melhor de 
ambos os mundos: a escala 
proporcionada pelo facto de ser 
uma empresa global e o saber 
de chegar localmente”
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“A Lego tem 87 anos e está 
mais viva do que nunca”

NÃO ALIMENTAR
TEXTO Bruno Farias
FOTOS D.R.

A Lego apresentou as novidades para o Natal que se aproxima num showroom temático, em 
Madrid. Época na qual a marca dinamarquesa aposta forte, com um leque alargado de produtos 
dirigidos a miúdos, sem esquecer os graúdos que continuam apaixonados por este universo. Ao 
atravessar a fronteira física para o universo digital, a Lego mostra uma diversidade nunca antes 
vista, com as franquias de licenças de terceiros a conferirem um outro tom à marca que se propõe 
a “construir um mundo melhor”.
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F
A gama Hidden Side apresenta-se, assim, como a 
grande aposta para o Natal deste ano e marca uma 
nova etapa na vida da Lego, ao incorporar realidade 
aumentada, permitindo que os conjuntos apresentem 
uma nova vida nos ecrãs de telemóveis e tablets. 
Com o Hidden Side, crianças a partir dos 8 anos são 
transportadas até à cidade assombrada de Newbury, 
onde terão que caçar os fantasmas que aterrorizam os 
habitantes locais. Através de um app gratuita na Apple 
Store e Google Play, somos levados até ao mundo de 
Jack e Parker, que protagonizam esta caça aos fantas-
mas, através da leitura dos diversos códigos de cores 
e formas que conduzem o jogo entre o melhor de dois 
mundos: o físico e o digital.

Experiência de marca
Incremento da experiência de marca que, no caso da 
Lego, não se esgota na grande novidade deste Natal 
e se estende até às novas franquias anunciadas para 
a quadra festiva que se aproxima, onde será possível 
adquirir desde o já “clássico” Harry Potter, a novidades 
explosivas dentro do universo Star Wars, como o Des-
troyer Estelar Imperial (composto por mais de 4.700 
elementos), o canhão da Estrela da Morte ou o caça 
estelar Y-Wing da Resistência. Algumas das muitas 
novidades trazidas pelas franquias do universo Disney, 
casos de Frozen II, Toy Story 4, a que se juntam o 
Jurassic World, The Flinstones ou, um dos maiores 
sucessos dos canais de streaming, Stranger Things. “Te-
mos mais de 300 novidades e lançámos a nossa primeira 

az parte do universo coletivo de todos, tem tido 
a sabedoria de saber escutar o mundo em redor, 
acompanhando consumidores e entusiastas de 
diferentes gerações no seu crescimento e evolução. 
Referência de muitas crianças, e não só, em todo o 
mundo, a Lego aposta forte no Natal de 2019, ao 
transpor de forma objetiva e consistente a barreira 
do mundo físico para o universo digital. 
Com o recurso a duas ferramentas hoje munda-
nas, como o são o telemóvel e o tablet, e realidade 
aumentada, o universo Lego ganha uma dimensão 
renovada, ao não se esgotar no brinquedo físico e 
alargando os limites da imaginação. “A nossa estra-
tégia digital tem por objetivo melhorar todos os dias a 
experiência de utilização. Com as crianças de hoje, a 
brincadeira é fluida, isto é, a experiência física alia-se 
à digital de forma natural. É intuitivo passar de uma 
experiência a outra. Na Lego, estamos a apostar na 
realidade aumentada para melhorar a experiência física. 
A linha Hidden Side é pioneira na combinação da cons-
trução física pura com realidade aumentada, através 
de uma app gratuita, onde a criança tem, literalmente, 
uma mão em cada mundo: por um lado, tem um tablet 
com o qual interage com várias funções dos sets Lego e, 
por outro, a construção física. Assim, consideramos que 
estamos a reforçar a atratividade das peças Lego, ao 
ampliar o desafio e as horas de jogo”, introduz Isabel 
Perez, Head of PR & Events Lego Ibérica. “Vivemos 
num ambiente digital. As crianças de hoje são nativas 
digitais e convivem com os ecrãs. Para se manterem 
relevantes, marcas como a Lego têm de abraçar e 
incorporar as novas tecnologias. A Lego tem 87 anos e 
está mais viva do que nunca. O jogo físico vai continuar 
sempre a ter uma grande importância, mas a integração 
das novas tecnologias é um passo lógico no mundo em 
que vivemos”.

”
A gama Hidden Side é a grande 
novidade da Lego para este 
ano. Ao conciliar a realidade 
aumentada com os brinquedos 
físicos, permite, assim, 
desfrutar do melhor 
de dois mundos
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campanha global de marca – “Rebuild the World” -, através 
da qual convidamos a reconstruir o mundo através do olhar 
de uma criança. As crianças têm uma criatividade explosiva e 
podem tornar o mundo mais brilhante”, reforça Isabel Perez.
Aposta no digital que se estende ao mundo da robótica, 
com o leque de produtos Lego que incorporam tecnolo-
gia, seja ela inteligência artificial ou Bluetooth, a reforçar 
os motivos de atração da gama, com a linha Lego Boost, 
indicada a partir dos 8 anos e que introduz os mais novos na 
programação e na robótica. Com o imaginário intemporal de 
Star Wars, é possível construir droides interativos, fiéis ao 
da mítica saga criada por George Lucas e hoje na esfera da 
Disney. Repletos de funções, um dos três modelos diferen-
tes é o emblemático R2-D2.
Criações que podem partilhar na plataforma Lego Life, a 
primeira rede social segura para crianças. Aqui, podem ainda 
consultar instruções, comentar e interagir, sempre de forma 
segura, com os seus avatares. “Lego Life reflete a missão da 
marca e o orgulho nas criações, estimula a criatividade”, acres-
centa Isabel Perez.
Também as eternas linhas de originais continuam a conhe-
cer novos encantos, com as propostas Lego, Lego Duplo, 
Lego City, Lego Friends, Lego Ninjago ou Lego Technics a 
apresentarem, também elas, as suas novidades com dife-
rentes motivações de atração mediante os públicos-alvo 
distintos a que se dirigem. Com a aposta na digitalização e 
na promoção da interatividade com os seus brinquedos, a 
Lego convida a dar corpo aos valores do seu novo slogan e 
desafia, todos, a “construir um mundo melhor”.

60 anos depois, Lego volta 
a lançar produto em 
madeira 

60 anos depois do lançamento do set 1130 Bedford FireTruck, o 
último brinquedo da marca a combinar madeira e plástico, a Lego 
volta a lançar um produto a combinar os dois materiais, o Lego Ori-
ginals Wooden Minifigure, uma minifigura em madeira, à escala 5:1, 
uma peça decorativa que celebra o passado e o futuro da marca 
que, há 87 anos, alimenta os sonhos das crianças. 
Fundada em 1932 pelo mestre carpinteiro Ole Kirk Kristiansen, os 
primeiros brinquedos Lego eram em madeira, feitos à mão. A sua 
perícia e atenção ao detalhe asseguravam uma grande qualidade 
aos seus produtos, mas a escassez de madeira na sequência da 
II Guerra Mundial obrigou-o a procurar outras matérias-primas, 
vendo no plástico um material com um potencial que, até então, 
ninguém na indústria dos brinquedos tinha visto. “Sempre me 
empenhei em criar os melhores e mais robustos objetos e, como outros 
carpinteiros, acredito que a melhor publicidade são os produtos de 
qualidade. O nosso objetivo é o de produzir peças sólidas e de boa qua-
lidade para que os produtos Lego  sejam conhecidos pela sua qualidade 
excecional”, dizia Ole Kirk Kristiansen, em 1950.
Respeitando a tradição dos brinquedos de madeira de qualidade, 
este modelo é feito à mão, talhado em madeira de carvalho certifi-
cada, com mãos de plástico ajustáveis, como as minifiguras de hoje 
em dia. Vem numa caixa premium, com um manual de 28 páginas, 
onde conta a história da minifigura e do desenvolvimento deste set. 
Inclui também dicas de vários designers Lego de como personalizar 
o modelo ou acessórios que lhe podem ser adicionados, recorrendo 
a peças Lego. 
Este é o primeiro produto da linha Lego Originals, que pretende 
celebrar a história da marca e, neste caso, da minifigura, que, 
desde a sua criação, em 1978, se tornou um dos maiores ícones 
da cultura pop da era moderna e teve já mais de oito mil versões, 
para não referir as que crianças e fãs personalizaram. Esta versão 
não é exceção e pode ser personalizada e exibida com orgulho 
em casa, no escritório ou até nas redes sociais através do hashtag 
#LEGOOriginals.

Veja o vídeo da 
reportagem aqui:

https://youtu.be/YECBwIb-EHg
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https://www.aptababy.com.pt/#section-presentation
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VINHOS
TEXTO Carina Rodrigues
FOTOS D.R.

OPO Wine Spritzer: uma nova 
bebida e uma nova categoria 
para celebrar o momento do 

aperitivo em portugês
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João Perdiz e Tiago Dionísio são 
amantes confessos de Wine Spritzers, 
principalmente os italianos. Apreciam, 
particularmente, o facto de serem 
cocktails vínicos premium, elegantes, 
refrescantes e com baixo teor de álcool. 
Após terem saído vencedores de um 
programa de inovação da Sogrape, 
com o conceito OPO Wine Spritzer, não 
quiseram ficar por aqui. Ao vinho, rosé 
ou branco, acrescentaram “sparkling 
water”, fruta e extratos naturais. O 
resultado é uma bebida que, no seu 
entender, faltava no mercado nacional 
para criar o momento do aperitivo. Ainda 
para mais com vinho português. OPO 
representa a introdução de uma nova 
categoria e o surgimento de um novo 
produto com base em vinho português, 
feito a partir de ingredientes naturais.

grape desenvolveram um vinho de aromas intensos 
e perfil fresco que serve de base ao OPO. “Tanto 
o vinho branco como o vinho rosé são produzidos em 
exclusivo para nós pela Sogrape Vinhos, ou seja, não é 
um vinho que esteja a ser comercializado no mercado. A 
utilização de castas nacionais escolhidas criteriosamen-
te é um fator distintivo, tanto para mercado nacional 
como para os mercados internacionais com os quais 
estamos a negociar”.
O produto está no mercado nacional desde se-
tembro de 2018, após meses de intenso trabalho, 
desde a elaboração das fórmulas, à sua validação em 
produção industrial e respetiva negociação com uma 
unidade que assegurasse o enchimento e engarra-
famento. “Este foi um dos pontos mais importantes e 
negociados. Sabíamos que precisávamos de atingir um 
custo unitário competitivo e conseguimo-lo com um 
modelo de outsourcing. Neste momento, fazemos o 
‘blend’ dos ingredientes e engarrafamento numa fábrica 
em Espanha, por falta de oferta de engarrafadores com-
petitivos em Portugal”, defende Tiago Dionísio.
Nos primeiros 12 meses de comercialização, foram 
vendidas cerca de 115 mil garrafas. “Um resultado 
que nos orgulhou muito. O primeiro ano é considerado 
o teste-piloto, precisávamos de testar a recetividade do 
mercado e do consumidor a um conceito de produto 
totalmente diferente do que existe. Penso que passá-
mos o teste”.
Inspirado na cidade do Porto e na região vínica do 
Douro, OPO caracteriza-se pelo seu baixo teor 
de álcool (5,5% ABV). Para além disso, não tem 
quaisquer adoçantes, corantes ou aromatizantes 
artificiais, nem tão pouco açúcares refinados, sendo 
adoçado com concentrado de uva 100% natural. 
Como público-alvo primário tem as mulheres dos 23 
aos 40 anos, experimentalistas, urbanas e amantes 
dos pequenos prazeres da vida. Como público-alvo 
secundário, os homens entre os 23 e os 30 anos de 
idade.

m produto moderno e premium, que alia a qualidade e a tra-
dição vinícola do país às principais tendências de mercado, 
nomeadamente, a procura crescente por bebidas frutadas, 
leves e refrescantes. É deste modo que João Perdiz e Tiago 
Dionísio, cofundadores do OPO Wine Spritzer, descrevem o 
primeiro Wine Spritzer feito com vinho nacional. Um projeto 
desenvolvido em parceria com a Sogrape, o maior produtor 
de vinho em Portugal. “Após vencermos um programa de ino-
vação do Grupo Sogrape, eu e o Tiago Dionísio concetualizámos 
o OPO Wine Spritzer, projeto que foi mentorado e desenvolvido 
junto de enólogos e marketers da Sogrape e, posteriormente, 
apoiado pelo grupo”, conta João Perdiz. “Fizemos um ‘twist’ ao 
vinho português e tornámo-lo mais divertido, conveniente, leve 
e frutado. Estamos focados em criar o momento do aperitivo 
português. OPO é a companhia ideal para os finais de tarde ou 
após o jantar, sempre num momento informal, mas com alguma 
sofisticação. Mas há quem diga que com comida gourmet, 
sushi, italiano ou mesmo num brunch sabe muito bem. Nós 
concordamos”. 
A partir de castas portuguesas, os enólogos do Grupo So-
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Massa crítica
Neste momento, a distribuição do OPO Wine Spritzer 
está focada no canal on-trade. “Vendemos diretamente 
a distribuidores regionais de bebidas que, por sua vez, 
vendem aos diversos pontos de venda: bares, restauran-
tes, esplanadas, ‘rooftops’, mercearias gourmet e hotéis. 
Podemos encontrar OPO em pontos de venda como Topo 
Martim Moniz/Chiado, Fé Wine Club, Kinda Home, Douro 
41, Pastelaria Néné, Piriquita, Zenith Brunch & Cocktails, 
Le Chat, Okah Rooftop, Café Agrícola, Miradouro Ignez, 
entre muitos outros. No total do país, estamos em cerca 
de 200 pontos de venda. Temos também a nossa loja 
online que permite a alguns dos #OPOfans consumirem 
OPO em casa”, detalha João Perdiz.
Entrar no retalho alimentar está também no horizonte. 
O objetivo é colocar OPO numa cadeia de hiper e 
supermercados até final do ano, estando já em curso 
negociações nesse sentido. 
De igual modo, a internacionalização faz parte dos pla-
nos. “A categoria Wine Spritzer já é conhecida em muitos 
mercados internacionais e está a tornar-se popular um 
pouco por toda a Europa. Em 2020, temos previsto entrar 
em Espanha e Reino Unido. Estamos, igualmente, em 
negociações com grandes importadores fora de Europa, 
que demonstraram interesse no nosso produto”, avança 
Tiago Dionísio.
Fechar o ano com 130 mil garrafas vendidas, com 
algum volume já comercializado no Reino Unido e com 
tudo orientado para, em 2020, iniciar em Espanha 
e noutros mercados internacionais seria o corolário 
perfeito para este que é o primeiro exercício completo 
de comercialização do primeiro e único Wine Spritzer 
português. “Em 2020, pretendemos crescer 450% relati-
vamente ao ano de 2019 e este crescimento irá dever-se 
a dois fatores: ‘take off’ em Portugal e introdução em 
mercados internacionais chave”, acreditam.
Atualmente com duas referências disponíveis - OPO 
Strawberry, um “blend” de vinho rosé português com 
“sparkling water” e morango, e OPO Lemon Ginger, 
um “blend” de vinho branco português com “sparkling 
water”, limão e extratos orgânicos de gengibre -, a 
gama será alargada com novos sabores que deverão 
chegar ao mercado na primavera de 2020.
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https://www.jmf.pt/index.php?id=46
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ANÁLISE
TEXTO 
Tiago Rodrigues, 
Sales Consultant Manager da Nielsen
FOTOS D.R.

Qualquer análise desenvolvida ao consumo em 
Portugal evidencia uma notória confiança entre 
os consumidores, numa clara evolução positiva 
que se vem sentindo há já alguns anos e que 
bate recordes. O Índice de Confiança da Nielsen 
alcançou, no terceiro trimestre de 2019, o valor 
mais elevado de sempre (94 pontos), posicio-
nando-se mesmo acima da média europeia (88 
pontos) para o mesmo período. 
Na base desta realidade de otimismo entre os 
portugueses encontra-se um conjunto de boas 
perspetivas financeiras. Também as perspetivas 
laborais dos consumidores são positivas e são 
mais os consumidores que afirmam sobrar-lhes 
mais dinheiro após pagarem as suas despesas. Se 
são cada vez mais os portugueses que poupam o 
dinheiro que lhes resta, são também mais os que 
o utilizam para gastos em férias e em entreteni-
mento fora de casa. 

Evolução positiva no canal Horeca 
Quando orientamos o foco para os resultados 
obtidos no canal Horeca, observamos uma evo-
lução positiva, com um incremento de vendas 
de 12% no ano móvel findo em julho de 2019 
face ao período homólogo (para o conjunto de 
categorias estudadas pela Nielsen), impulsionado 
pelos efeitos de uma primavera quente e pelo 
peso do turismo. 
Neste canal, as bebidas alcoólicas crescem a dois 
dígitos, com uma variação global em valor de 
15% face ao período homólogo e de 19% para 

A dinâmica 
do vinho 
em Portugal

Metade das vendas de vinhos em 
Portugal são promocionadas. 
Em 2018, 65 milhões de litros de 
vinho vendidos foram suportados 
por este mecanismo. Mas os 
portugueses atribuem também 
grande importância à novidade 
e à inovação. Retrato de uma 
categoria que cresce catalisada 
pelos vinhos certificados.
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maior investimento em promoções. 
Preço e promoção são, mesmo, os principais fatores diferencia-
dores para a escolha de loja dos portugueses, tendo a promoção 
influência no processo de compra de 97% dos consumidores. Em 
2018, 65 milhões de litros de vinho vendidos foram suportados 
por promoção, num total de 174 milhões de euros. Olhando para 
o preço, verificamos que 80% do volume vendido com promoção 
é realizado nos vinhos com um preço de prateleira situado na faixa 
2,01-5 euros. 
                                                                        
O que procuram os consumidores? 
Mas, o que procura o consumidor português para além da promo-
ção? Uma visão alargada das necessidades dos consumidores per-
mite-nos destacar a importância atribuída à novidade e à inovação 
- são 19% os shoppers portugueses que afirmam procurar novos 
produtos e marcas. Numa análise aos vinhos IGP e DOP, verifica-
mos que o principal esforço de inovação centra-se nos vinhos IGP, 
responsáveis por 81,5% da inovação no mercado, sendo que as 
novas marcas exclusivas dos principais retalhistas valem aproxima-
damente 82% deste fenómeno. 
Já a dificuldade em equilibrar a vida profissional e pessoal leva, 
cada vez mais, a uma maior procura de soluções de conveniência, 
crescendo as principais categorias associadas a esta questão dois 
dígitos: é evidente o crescimento em produtos como as refeições 
e pizzas congeladas, take away, saladas, noodles e arroz prontos, 
pizzas e refeições refrigeradas e massas refrigeradas. 
Esta procura pela conveniência traduz-se igualmente na abertura 
de mais pontos de venda de proximidade, algo patente no aumen-
to do segmento de lojas de livres-serviços. São mais 164 lojas em 
2018 face a 2016, num total de 3.540 lojas no mercado nacional, 

perante a estagnação do crescimento de superfícies comerciais 
como os hipermercados. As lojas tradicionais surgem mesmo como 
os canais mais dinâmicos, valendo os livres-serviços três quartos 
da faturação entre esta tipologia de loja, tornando notória uma 
tendência que obrigará a repensar a estratégia, a organização e o 
sortido no ponto de venda. 

a cerveja, 11% para as bebidas espirituosas e 9% para o vinho, 
análise que exclui o consumo registado em bares e hotéis.                             
As vendas de vinhos crescem 7% em volume (para um total de 
85,4 milhões de litros) e 9% em valor (565,4 milhões de euros), 
embora menos que a globalidade das bebidas alcoólicas. 

DOP e IGP mais dinâmicos 
Um dos destaques na categoria vai para os vinhos de Denomi-
nação de Origem Protegida (DOP) e de Indicação Geográfica 
Protegida (IGP), que crescem a dois dígitos no ano móvel findo 
em junho de 2019, 14% e 11%, respetivamente. DOP e IGP 
representam, neste momento, mais de 30% do total de vendas 
no mercado, com totais de 17,4% e 19,4%. Algo que acontece 
a par de um crescimento bastante menos relevante verificado 
entre os vinhos não certificados (4%). 
Se Setúbal é a região mais dinâmica é, no entanto, o Alentejo 
a que mais contribui para o crescimento dos vinhos DOP e 
IGP. Os vinhos oriundos da região de Setúbal crescem 37%, 
passando a representar 6,9% do total de vendas; já as vendas 
de vinhos alentejanos crescem 13% e passam a contabilizar um 
valor expressivo de 39,1%. 
A quota em volume por cor continua, sem surpresas, a ser 
liderada pelo vinho tinto, que, com 55,3% do total, perde 
margem face ao período anterior, num cenário que acontece 
por oposição ao crescimento acentuado entre o vinho branco 
(42,2%) e o rosé (2,5%). 
A região do Interior Sul e Algarve é a que mais contribui para o 
crescimento da categoria no que respeita a quota em volume 
de vendas de vinhos DOP e IGP, registando um incremento de 
27%. 

Tendências no retalho moderno 
Avaliando os elementos que influenciam o consumo da cate-
goria entre os consumidores portugueses, salta à vista o peso 
das promoções. Num mercado em que 48 em cada 100 euros 
de vendas são suportados por promoção, e em que é expectá-
vel que o investimento nesta estratégia aumente, metade das 
vendas de vinhos são promocionadas. Um fenómeno em linha 
com o mercado nacional, o mercado da Europa do Sul com 
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Branco, tinto, rosé, Reserva e Superyor, são os cinco elementos da família 
Periquita que chegam a mais de 70 países. O sucesso desta marca, que 
chegou pela primeira vez à mesa dos portugueses há 169 anos, está na 
versatilidade no consumo e na constante renovação e modernidade.   

PERIQUITA: UM ÍCONE 
MODERNO, VERSÁTIL E 
100% PORTUGUÊS

P eriquita nasce pelas mãos de José Maria da 
Fonseca, um homem à frente do seu tempo, 
com espírito inovador e pioneiro. Consciente 
das vantagens que o engarrafamento poderia 
conceder ao vinho, nomeadamente na sua 
manutenção e na promoção da marca, José 
Maria da Fonseca decide, em 1850, criar o 
primeiro vinho tinto engarrafado em Por-
tugal. O empenho na criação do Periquita 
primou, desde a sua génese, pela qualidade: 
a conceção e impressão dos rótulos foi enco-
mendada a um artista parisiense, as garrafas 
foram produzidas em Inglaterra e as rolhas 
eram selecionadas por um técnico catalão. 
Estavam lançadas as bases para a criação de 
um icónico vinho português.
A constante inovação marca a história do 
Periquita. Com uma produção ininterrupta 
desde a sua criação, foram muitos os mo-
mentos de reinterpretação e investimento. 

PUBLIREPORTAGEM

A modernização contínua dos processos 
de vinificação e estágio e as alterações de 
imagem por que a marca já passou têm 
sabido equilibrar o legado histórico, as raízes 
e o carácter original com a modernidade. 
António Maria Soares Franco, administrador e 
vice-presidente da José Maria da Fonseca, e 
sétima geração da família a gerir a centenária 
empresa vitivinícola sediada em Vila Nogueira 
de Azeitão, assegura que “para uma marca 
centenária manter esta relação de confiança e 
intimidade com os consumidores, é necessário 
ter uma grande capacidade de arriscar”.
O Periquita é um exemplo ímpar da vitivi-
nicultura portuguesa, não só em termos de 
longevidade, mas sobretudo pela sua capaci-
dade de renovação e modernidade. Em 2018, 
a marca Periquita vendeu mais de 4,5 milhões 
de garrafas em todo o mundo.
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VERSATILIDADE 
O perfil versátil e gas-
tronómico dos vinhos 
Periquita tem atraído 
os consumidores ao 

longo dos anos. Para 
o dia-a-dia, para mo-

mentos especiais, com 
gastronomia regional 
ou para acompanhar 
as novas tendências 

gastronómicas, a 
gama Periquita é uma 

escolha segura.

PUBLIREPORTAGEM

RENOVAÇÃO
Ao longo das déca-
das, o Periquita foi 
renovando a imagem 
e o perfil dos vinhos, 
sem perder a identida-
de, para acompanhar a 
evolução e a propen-
são do paladar dos 
consumidores.  

PERIQUITA TINTO
O embaixador da portugali-
dade no mundo. Periquita é 
na atualidade a mais antiga 
marca portuguesa de vinho 
de mesa a ser comercializada. 
A sua portugalidade surge 
da presença na mesa dos 
portugueses – de todos nós – 
desde 1850.

PERIQUITA BRANCO
O Branco da família Periqui-
ta. Habituado a acompanhar 
os portugueses em todos 
os momentos, criámos um 
Branco a partir das castas 
Verdelho e Sauvignon Blanc, 
para a complexidade aromáti-
ca, Viognier, para a estrutura, 
e Viosinho, para a acidez e 
frescura.

PERIQUITA ROSÉ
Habituado a acompanhar 
os portugueses em todos os 
momentos, criámos um Rosé 
a partir das castas Castelão, 
Aragonês e Touriga Nacional. 
Com um perfil aromático bas-
tante frutado, este vinho rosé 
é o parceiro ideal para uma 
refeição informal de saladas, 
pastas, mariscos ou simples-
mente como aperitivo.

 
PERIQUITA RESERVA
É herdeiro da verdadeira 
tradição da marca Periquita e 
uma visão de futuro. Combi-
naram-se as castas Castelão, 
Touriga Nacional e Touriga 
Francesa para dar ao vinho 
um perfil frutado e comple-
xidade.

PERIQUITA SUPERYOR
O expoente máximo do 
Castelão Francês. Este vinho 
é a homenagem de Domin-
gos Soares Franco ao feliz 
encontro entre casta e região, 
proporcionado pelo fundador 
desta empresa.

PORTUGALIDADE
Periquita está no 

imaginário dos portu-
gueses há gerações, 

sendo o primeiro vinho 
de mesa nacional. O 
legado de Periquita 

é ser um símbolo de 
portugalidade, dentro e 
além-fronteiras, sendo 

exportado para mais de 
70 mercados. 

A Família Periquita
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“Para 2020, temos o grande 
objetivo de afirmar-nos como 
o parceiro indispensável do 
escritório do futuro”

ENTREVISTA
TEXTO Bruno Farias
FOTOS Sara Matos
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Grande Consumo - Como é que a Konica Minolta se 
propõe a transformar o local de trabalho no escritó-
rio do futuro? 
Pedro Monteiro – Durante muito tempo, a Konica Mi-
nolta teve uma presença muito relevante no universo da 
fotografia, área de negócio que ficou pelo caminho há já 
bastante tempo. Depois da fotografia, a empresa focou-se 
em tudo o que é imagem, nomeadamente, com as suas 
famosas fotocopiadoras, conhecidas desde os anos 1990. 
Hoje, enfrenta outra transformação, com a passagem do 
mundo da impressão, onde é essencialmente reconheci-
da como uma marca “business to business” na área dos 
serviços de impressão, para o escritório do futuro. 
Do ponto de vista do utilizador e da organização, as três 
principais necessidades prendem-se com produtividade, 
colaboração e segurança. Podemos, depois, dentro destas 
categorias, encontrar outros aspetos que também são im-
portantes, como a mobilidade e a partilha de informação. 
Mas tudo se encaixa naqueles três vetores.
Nesse sentido, a Konica Minolta reforçou toda a proposta 
de valor para o cliente. Hoje, está posicionada como um 
parceiro indispensável na área das tecnologias da infor-
mação, oferecendo desde aquilo que são as ferramentas 
de posto de trabalho a ferramentas de centro de dados, 
bem como a integração de dados de suporte à decisão e 
segurança. Eu diria que cobre a maior parte das necessi-
dades do escritório do futuro, quer para as pessoas, quer 
para as organizações: os dados, as aplicações de negócio, 
o posto de trabalho e a segurança. 
Isso traduz-se numa abordagem ao mercado de uma 
forma nova, pelo que lançámos um novo produto, o 
Workplace Hub. Portugal faz parte da segunda vaga 
de lançamento a nível mundial, algo de que muito nos 
orgulha. Este produto corporiza essa visão de escritório do 
futuro, porque é uma plataforma dos vários serviços que o 
compõem e é modular.
 

GC - Quais são as mais-valias inerentes ao Workplace Hub? 
PM - Com o Workplace Hub, conseguimos servir uma organização, 
do ponto de vista das tecnologias da informação, de uma ponta à 
outra, independentemente da sua dimensão. 
Este produto está sobretudo pensado para as médias empresas 
e para localizações remotas e independentes de empresas muito 
grandes. Por exemplo, faz sentido endereçar empresas como uma 
seguradora que tem 200 balcões, bem como organizações que têm 
entre cinco e 200 colaboradores, que representam mais de 90% do 
tecido empresarial português.
O Workplace Hub é modular e vai evoluindo. Lançámos uma primei-
ra fase, que oferece um conjunto de serviços, desde ser um ponto de 
acesso de Internet, o antivírus, a firewall, servidor, armazenamento, 
capacidade de gerir as contas de utilizador e as contas de Office, 
etc. Ao ser modular, cada cliente, com a nossa ajuda, consegue 
compor o seu Workplace Hub à medida da sua realidade naquele 
dado momento. Se esta se alterar, também é possível evoluir o 
Workplace Hub. Não é algo que se venda como um produto, mas 
como um serviço.  
Além disso, o Workplace Hub não trabalha sozinho. Trabalha com 
a Cloud da Konica Minolta, de seu nome Sky, como complemento, 
para lhe dar mais capacidade. Adicionalmente para uma maior 
capacidade de integração, os Workplace Hubs falam entre si. 
Isto dá-nos um poder de endereçar o mercado completamente 
diferente. O nosso objetivo é materializar o nosso slogan, “Giving 
Shape to Ideas”. Para além dos serviços que já estão integrados no 
Workplace Hub, existem outros que podemos construir à medida do 
cliente. 

GC – Foi a aposta certa, na altura certa?
PM – Sim, quer globalmente, quer em Portugal. Conduzimos vários 
estudos, que apontavam para a taxa de adoção e o modo como 
o mercado aceitaria a plataforma. O feedback obtido foi bastante 
positivo e até nos apoiou nas últimas decisões sobre o produto. 
O lançamento foi adiado alguns meses, para que esse feedback 
pudesse ser integrado em termos de ajustes do produto. Mesmo o 
posicionamento ao nível de preço foi reforçado durante o estudo. 

Longe vão os tempos em que Konica Minolta era imediatamente associada a fotografia. A 
empresa tecnológica passou por várias viragens estratégicas do seu negócio, acompanhando 
de perto a evolução do mercado empresarial. Procurando materializar o seu slogan – “Giving 
Shape to Ideas”, está apostada em transformar o atual local de trabalho no escritório do 
futuro. Em entrevista à Grande Consumo, Pedro Monteiro, Deputy Managing Director da Konica 
Minolta Portugal, aborda como esta tem vindo a dar forma a este seu objetivo. Recentemente, 
lançou uma plataforma “all in one”, sustentada na utilização da Internet das Coisas e na 
inteligência artificial, que vem permitir conectar pessoas, espaços e dispositivos e simplificar 
a complexidade tecnológica para as PME, independentemente do sector de atividade, desde a 
otimização de processos, à redução de custos e ao aumento de produtividade. 
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O momento é bom, tivemos o advento da Cloud, contudo, já passaram 
alguns anos e, hoje, as organizações consideram que há determinadas 
informações que devem estar nas suas instalações e não num qualquer 
centro de dados localizado na Irlanda ou na Dinamarca, por exemplo. O 
Workplace Hub também endereça essas necessidades de ter algo aqui 
ao nosso lado, que conseguimos controlar e proteger.

GC - Trata-se de uma pequena amostra do que a Internet of 
Things pode permitir ao mercado de trabalho moderno?
PM – Não. É uma grande amostra. Fizemos questão de apetrechar o 
Workplace Hub com ferramentas para desenvolver a IoT no futuro. Ou 
seja, temos muitos exemplos de IoT verticais, na indústria, gestão de 
resíduos, na aviação, por exemplo. O nosso objetivo com o Workplace 
Hub é disponibilizar uma plataforma que tem tecnologia que permite 
trazer a informação de sensores e que consegue despoletar um conjun-
to de ações que possibilitem a qualquer cliente, de qualquer indústria, 
configurar um procedimento de IoT.
Mas eu gostava de fazer aqui um parêntesis. A IoT está muito na moda, 
há uns anos falava-se muito de “machine to machine”, mas a Konica 
Minolta, há já muitos anos, estava já dentro desse negócio. Temos cerca 
de 15 mil equipamentos que são assistidos pela Konica Minolta na área 
de impressão conectados com a nossa central. Há muitos anos que as 
máquinas falam com a nossa central de serviços. 

GC - Qual o papel da inteligência artificial nesse processo? O que 
é que as evoluções nesta área vieram permitir alcançar? E nesta 
plataforma em concreto?
PM – A inteligência artificial está um pouco por todo o lado, em todas 
as plataformas. Vemos o tema na colaboração dentro das organiza-
ções. Estamos a utilizar a inteligência artificial no desenvolvimento de 
um conjunto de produtos que ainda não estão disponíveis, que vão ser 
como que acoplados ao Workplace Hub, nomeadamente, na gestão do 
escritório. Vamos lançar o Cognitve Hub que comunica com o Workpla-
ce Hub e pretende ser o assistente inteligente para o ambiente corpora-
tivo, desde a marcação de uma sala a pedir catering para uma reunião. 

GC - A desmaterialização de documentos e a consequente digita-

lização das transações é outra das mudanças evidentes 
da aplicação da tecnologia nas empresas?
PM – É um tema que nos é muito caro e que foi o primeiro 
que agarrámos para expandir o nosso negócio para além da 
impressão. Ou seja, há uns anos atrás, quando estávamos 
no mercado da impressão, o propósito era deixar os clientes 
satisfeitos, com serviços de impressão que funcionassem e 
com uma relação qualidade/preço competitiva. Para além 
da tecnologia, insistimos sempre nos níveis de serviço.
Começámos a observar que, para o bem e para o mal, as 
impressoras são fonte e fim de muitos documentos. Passa-
vam pelos nossos equipamentos os documentos de muitas 
organizações, desde salários, contratos, atas de reunião, etc. 
Esse era um poder escondido. Começámos a perceber que 
nos podíamos tornar especialistas em documentos. Esse foi 
o primeiro degrau para nos aventurarmos na área da gestão 
documental. 
Temos tecnologia própria e apoiamos os nossos clientes 
na desmaterialização, primeiro, de documentos, ou seja, 
transformar o papel em digital; depois, numa segunda fase, 
na transformação dos processos de negócio que envolvem 
documentos físicos em processos totalmente digitais. 
O objetivo não é eliminar o papel em si, mas melhorar os 
processos da organização. Ou seja, eliminar o papel quando 
este é uma fonte de erro, de atraso, de ineficiência. 

GC - A integridade e preservação dos dados gerados 
são das principais preocupações das empresas?
PM – Do ponto de vista da tecnologia, os nossos equipa-
mentos, nomeadamente, o Workplace Hub, são compatíveis 
com a norma do Regulamento Geral de Proteção de Dados. 
Ou seja, oferecem todas as ferramentas para os nossos 
clientes cumprirem as normas. 
Por outro lado, este tem sido um grande “driver” de projetos. 
A preocupação com a segurança dos dados tem funcionado 
como um acelerador das vontades dos clientes em transfor-
marem-se digitalmente. 

GC - A noção de local de trabalho será diferente num 
futuro mais ou menos próximo?
PM – De certeza que sim. Se viajarmos, por exemplo, para 
alguns países do norte da Europa, já conseguimos ver um 
pouco do que se passará no nosso país daqui a três a qua-
tro anos. O que se vê é a mobilidade total. As pessoas que-
rem ter a mesma experiência de colaborador, nas ferramen-
tas que têm ao seu dispor e capacidade de comunicação 
com os colegas e clientes, seja em casa, no café, na casa de 
férias ou no local de trabalho. Por outro lado, querem que 
o local de trabalho seja mais amigável na interação com os 
colaboradores e que permita a verdadeira colaboração, não 
só a nível digital, mas também físico. Também se nota uma 
busca pela otimização do tempo. 

GC - A otimização do tempo e do espaço é, cada vez 
mais, um desafio para as tecnológicas? O Workspace 
Hub é a resposta a isso mesmo?
PM – Claramente. Há uma história engraçada sobre como 
surgiu o Workplace Hub. E tudo começou com uma folha 
em branco. As equipas dos nossos centros de inovação 

“O nosso objetivo com o 
Workplace Hub é disponibilizar 
uma plataforma que tem 
tecnologia que permite trazer a 
informação de sensores e que 
consegue despoletar um conjunto 
de ações que possibilitem a 
qualquer cliente, de qualquer 
indústria, configurar um 
procedimento de IoT”
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Alavancar o potencial do 
digital na impressão
A impressão foi, desde sempre, o “core business” da 
Konica Minolta. Tendo, no digital uma aposta estratégica 
cada vez maior, a empresa tem vindo a desenvolver novas 
soluções para potenciar a sua área de impressão profis-
sional. Recentemente, lançou uma tecnologia na área de 
etiquetas para produtos de consumo, incluindo os da área 
agroalimentar, como o vinho, por exemplo.
Por outro lado, tem também uma nova tecnologia 
proprietária de realidade aumentada. Esta tecnologia 
permite dar vida ao papel e intensificar a interatividade 
e a experiência de cliente. Em demonstração no Estoril 
Open 2019, passando com o smartphone em cima do 
logo do evento, era possível aceder ao mapa do recinto, 
aos resultados das partidas, em tempo real, entre outros 
dados.
Esta tecnologia pode ser aplicada ao ponto de venda, 
potenciando a interação dos clientes, através da disponi-
bilização de conteúdos exclusivos, únicos e úteis, para 
garantir a sua fidelização. 

tiveram de pensar em um metro quadrado, que é o espaço normalmente 
ocupado por uma impressora. Como poderia ser potenciado? Foi assim 
que nasceu o Workplace Hub, para responder à necessidade de otimiza-
ção de espaço.
Quanto ao tempo, o que observamos não é só o tempo ao nível da pro-
dutividade, mas também o tempo pessoal. Ou seja, sente-se uma maior 
urgência em ter as tarefas feitas para ir tratar de algo, seja profissional, 
seja pessoal. 
As novas gerações gerem o tempo de uma forma diferente. Mais efetiva 
e objetiva. A tecnologia pode ajudar, disponibilizando as ferramentas 
para que as pessoas possam trabalhar umas com as outras remotamen-
te, cara a cara, com espaços de trabalho que promovam a comunicação, 
integração de projetos, etc. Estas ferramentas ajudam a otimizar o 
tempo, ao definir o âmbito do trabalho de cada um. 

GC - Esta plataforma é uma “amostra” do que pode ser o futuro do 
mercado de trabalho no que à aplicação de tecnologia diz respei-
to?
PM – É mais um passo. Seja o Workplace Hub, sejam as outras ferra-
mentas e plataformas que vamos lançar, porque o próprio Workplace 
Hub vai evoluir ao longo do tempo, isto é só o início. Os casos que esta-
mos a implementar com o Workplace Hub ainda mapeiam a forma de 
trabalhar tradicional numa plataforma diferente. Ainda não é a disrupção 
em que se altera mesmo a forma de trabalhar. Sabemos que estes pro-
cessos demoram, pelo que vamos dar o tempo necessário.
Em Portugal, hoje em dia, a maior parte dos decisores tem um pé no 
digital e outro no analógico. Mas os nativos digitais já vêm com um po-
tencial completamente diferente. Vão explorar tudo e mais alguma coisa 
e trazer novas ideias para acrescentar valor ao Workplace Hub e outras 
plataformas.
Estamos a querer construir uma comunidade à volta do Workplace Hub. 
Estamos a fazer a instalação dos primeiros projetos e aguardamos o 

feedback da comunidade de utilizadores para incorporar 
nas novas versões. Isto é só o início. Vamos aguardar pela 
mudança de paradigma, da forma de pensar e da forma de 
agir. 

GC - Como tem decorrido a sua implementação no 
mercado nacional? Qual tem sido a recetividade do 
mercado perante esta ferramenta? 
PM – A recetividade tem sido muito boa. É algo de diferen-
te e, como tal, tem atraído a atenção. 
Falamos muito de digital, mas o Workplace Hub é tangível. 
É um produto que pode ser tocado. Isso tem feito parte do 
sucesso do produto. 
Claro que o conceito em si é o que leva as organizações a 
procurarem-nos. 

GC - Quais são as expectativas em termos qualitativos 
e quantitativos para 2020?
PM – Para 2020, temos o grande objetivo de afirmar-nos 
como o parceiro indispensável do escritório do futuro. O 
Workplace Hub tem um papel fundamental como agre-
gador dos serviços no escritório do futuro, mas é apenas 
uma plataforma para chegarmos ao nosso objetivo. Temos 
outras ofertas complementares, nomeadamente, na área de 
aplicações de negócio. 
Para o atingir, sabemos que temos de ter uma equipa com 
mais e melhores competências para falar de negócio e de 
necessidades com os nossos clientes. A estratégia não se in-
verte, apenas se acentua a vontade de sermos um parceiro 
indispensável de A a Z de sistemas de informação para os 
nossos clientes.
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O mundo do comércio eletrónico continua a evoluir em Portugal. Num estudo recente da ACEPI – Associação 
da Economia Digital, o valor deste mercado já alcançou os 87,5 mil milhões de euros, representando mais 

de 44% do Produto Interno Bruto português. E deverá ultrapassar os 150 milhões de euros, até 2025. 
Perante esta trajetória ascendente, os CTT vão dar resposta através de “um claro posicionamento de 

disponibilização contínua das melhores soluções de logística e entregas aos ‘e-buyers’”. Quem o afirma 
é Alberto Pimenta, diretor de E-commerce dos CTT, em entrevista à Grande Consumo. Um “player” cada 

vez mais ativo no sector do e-commerce - uma opção real de compras para um número crescente de 
portugueses -, os CTT continuam a transformar o seu negócio e a investir na disponibilização de serviços de 

entregas inovadores e convenientes para suprir as necessidades deste novo consumidor.

“O E-COMMERCE CONSTITUI 
INEQUIVOCAMENTE UMA DAS 

MAIS IMPORTANTES ALAVANCAS 
DE CRESCIMENTO DOS CTT”

Grande Consumo - Com 500 anos de história, os CTT 
têm conseguido adaptar-se aos novos tempos e 
tecnologias. Que indícios do mercado e do consumo 
nacional tornaram a contínua aposta no e-commerce 
pertinente para os CTT?
Alberto Pimenta - A transformação digital afeta o negócio 
dos CTT de duas formas antagónicas. Por um lado, a 
substituição eletrónica do correio tem provocado quedas 
acentuadas do seu volume: mais de 50% nos últimos 10 
anos. Por outro lado, e como consequência do efeito do 
comércio eletrónico, as encomendas têm vindo a observar 
crescimentos anuais, nos últimos anos, na casa dos dois dí-
gitos. Os consumidores em Portugal tendem também a usar, 
de forma crescente, os canais digitais para as suas compras 
e os retalhistas portugueses apostam cada vez mais nos ca-
nais de venda online. Deste modo, o e-commerce constitui 
inequivocamente uma das mais importantes alavancas de 
crescimento dos CTT.

GC - Como pretendem progredir para fazer frente ao 

esperado aumento do volume de negócio do e-com-
merce?
AP - Vamos dar resposta através de um claro posiciona-
mento de disponibilização contínua das melhores soluções 
de logística e entregas aos “e-buyers”, dando-lhes a melhor 
experiência de compra neste domínio, para, deste modo, 
sermos também reconhecidos pelos retalhistas como o seu 
melhor parceiro para as entregas das encomendas online 
dos seus clientes. 
Neste sentido, vamos continuar a investir na disponibili-
zação de serviços de entregas cada vez mais inovadores 
e convenientes. Para além da consolidação da sua oferta 
integrada e-Segue, que, via os “e-sellers”, permite configu-
rar para os compradores online as melhores soluções de 
entrega, vamos progredir, à semelhança do pioneirismo já 
iniciado com os serviços Express2Me, CTT24h e CTT Now, 
com a introdução de novos serviços em toda a cadeia de 
valor do e-commerce.

GC - Para o consumidor português, o comércio eletró-
nico é uma opção real de compra? Faixas etárias mais 
avançadas continuam a condicionar o crescimento da 
base de consumo?
AP - Sim, cerca de 40% dos portugueses já compram pro-
dutos online que exigem entrega física. Em termos etários, 
o segmento mais dinâmico é o da faixa entre os 25 e os 34 
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Por outro lado, as grandes plataformas de e-com-
merce e marketplaces internacionais não estão 
presentes diretamente em Portugal, pelo que os 
“e-buyers” portugueses compram maioritariamente 
no estrangeiro, através do eBay, Amazon, AliEx-
press, Geaberst, Wish, etc.

GC - Quanto representa o segmento de expres-
so e encomendas para os CTT? É um segmen-
to-chave?
AP - Representa cerca de 20% dos rendimentos 
operacionais do total dos CTT.  É, claramente, um 
segmento-chave, na medida em que, impulsionado 
pelo crescimento do e-commerce e, em particular, 
no segmento B2C, tem observado crescimentos 
anuais na casa dos dois dígitos, nos últimos anos. 

GC - Os CTT são agora parceiros de entregas 
da Amazon em Portugal. Quais são os contor-
nos deste acordo? 
AP - É o primeiro acordo de distribuição de enco-
mendas que a Amazon realiza em Portugal com um 

anos que, representando apenas 16% da popula-
ção, pesa 33% no total das compras online. Faixas 
etárias mais avançadas, acima dos 45 anos, que 
pesam 49% da população, evidenciam um baixo 
nível de intensidade de compra online, representan-
do apenas 11% do total das compras online.

GC - O “e-buyer” português compra muito “lá 
fora”. O que motiva este comportamento? É a 
falta de expressão do retalho online nacional?
AP - Para além de fatores específicos a Portugal, 
como a existência da grande proximidade ao retalho 
físico (centros comerciais, grande distribuição) e 
de hábitos culturais de compra, há que reconhecer 
que, do lado da oferta, as empresas portuguesas 
ainda observam, de uma forma geral,  baixo níveis 
de digitalização dos seus negócios: menos de 40% 
das empresas têm presença online e menos de 30% 
realizam negócios online. 

operador português, constituindo um reconhecimento 
da infraestrutura, conveniência, rapidez e fiabilidade da 
nossa empresa. 

GC - O que incitou a associação com a Sonae para 
o lançamento do Dott? Como tem corrido a aposta 
no marketplace? 
AP - Esta parceria CTT–Sonae, que envolve um inves-
timento da ordem dos 10 milhões euros e que junta as 
competências centrais destes dois grupos empresariais, 
respetivamente de logística e de retalho, teve como 
principal motivação a criação de um marketplace “cam-
peão nacional”, de referência, quer para as marcas que 
atuam em Portugal, quer para os consumidores portu-
gueses, numa perspetiva de contribuir para o desenvol-
vimento do ecossistema de e-commerce em Portugal. 
O balanço desta aposta é claramente positivo. O 
Dott está a afirmar-se progressivamente no mercado, 
detendo já mais de 500 retalhistas e esperando atingir 
mais de mil no final do ano, com mais de 1,5 milhões 
de produtos/referências. Todos os indicadores relativos 
ao crescimento de transações, taxas de conversão e 
feedback por parte dos consumidores, relativamente 
à sua “user experience”, ao nível quer da navegação e 
experiência de compra, quer da performance da entrega 
das suas encomendas, revelam-se muito promissores e 
em crescendo. 

GC - Em meados do ano passado, instalaram 
cacifos automáticos no Centro Vasco da Gama e já 
expandiram o serviço a outros locais. Este méto-
do de entrega tem-se mostrado atrativo para os 
“e-buyers”?
AP - Sim, é claramente um dos serviços mais conve-
nientes e interativos com os “e-buyers” em termos das 
entregas das suas encomendas online. O “e-buyer”, ou 
aderindo ao serviço CTT24H ou mediante a escolha de 
um ponto de entrega em cacifo automático disponibi-
lizado pelo seu “e-seller”, receberá uma notificação no 
seu e-mail com a identificação da sua encomenda e 
PIN para seu levantamento. A partir desse momento, 
é a “encomenda que fica à espera” que o “e-buyer” a 
levante, no local e horário que for mais conveniente.

GC - Outra solução que lançaram é o CTT Now. 
Como se encaixa este serviço de entregas rápidas 
no portfólio de serviços digitais dos CTT? 
AP - A par de outros serviços digitais, como o Click & 
Ship, CTT Ads, CTT24H, Express2Me, etc., o CTT Now 
constitui a sua mais recente plataforma digital de entre-
gas rápidas até às duas horas, por enquanto limitada à 
zona da Grande Lisboa.

GC - Esta lógica de entregas rápidas pode ser 
alargada a outros parceiros e estafetas para além 
dos CTT?
AP - Sim, neste momento, já temos em operação uma 

”
“O mercado internacional está a 
funcionar com inúmeros marketplaces 
e acreditamos que o e-commerce vai 
continuar a crescer por aí. Por isso, não 
havia razão para não termos o nosso 
marketplace e dar a possibilidade ao 
cliente que vinha pesquisar preços de 
finalizar a compra connosco”
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parceria com a empresa de estafetas do 
NoMenu, a complementar a nossa rede 
própria, numa lógica de crowdsourcing.

GC - Como tem sido recebido este ser-
viço? Vão expandir o CTT Now além da 
cidade de Lisboa?
AP - Do ponto de vista qualitativo e de 
experiência de cliente, o serviço tem sido 
muito bem aceite pelos clientes, que 
nos devolvem “ratings” muito elevados, 
muito próximos do 5 (valor máximo) e que 
tendem a tornar-se clientes recorrentes. 
Por enquanto, estamos limitados à zona da 
Grande Lisboa, estando ainda em fase de 
piloto.

GC - Qual é o maior motivo de insatisfa-
ção quanto às entregas? A previsibilida-
de do dia e hora continua a ser fulcral?
AP - Segundo os nossos estudos de mer-
cado, os maiores motivos de insatisfação 
e consequente abandono do carrinho de 
compra, por parte dos “e-buyers”, estão 
relacionados com o preço final do produto 
(por incluir o preço de entrega), o tempo de 
entrega/rapidez e a sua previsibilidade (dia/
hora). O custo e o processo de devoluções 
tende também a assumir importância 
crescente.

GC - Como vai evoluir o mercado de 
e-commerce em Portugal? Vamos conti-
nuar a crescer a um ritmo mais lento?
AP - Face ao seu estado de desenvolvimen-
to, o mercado do e-commerce em Portugal 
irá evidenciar grande crescimento no futuro 
próximo, a taxas de dois dígitos.

GC - Quanto às compras realizadas a 
“e-sellers” internacionais, referem no 
E-Commerce Report CTT 2018 que 
cinco em 10 compras são realizadas em 
sites situados na China. Que volume de 
encomendas provenientes da China pro-
cessaram os CTT, no ano passado?
AP - As encomendas e pacotes postais 
associadas a fluxos com origem na China 
e outros países da Ásia Pacifico represen-
tam mais de 60% do volume das entregas 
de e-commerce realizadas pelos CTT em 
Portugal.

GC - Estes dados motivaram a aliança 
com o AliExpress?
AP - O nosso propósito é o de continuar-
mos a liderar as entregas no “last mile” aos 

“e-buyers” portugueses. Nesse sentido, se o 
AliExpress é um dos principais marketpla-
ces onde os portugueses compram, temos 
também de lá estar. 

GC - No mesmo relatório afirmam que 
os “e-buyers” manifestam uma expec-
tativa de redução global dos prazos de 
entrega dos produtos. Isto continuar a 
verificar-se? 
AP - Sim. A tendência para a rapidez e 
consequente encurtamento dos prazos de 
entrega é inexorável. Há aqui, claramente, 
um alinhamento com as expectativas dos 
próprios “e-sellers” que, no nosso último 
Barómetro de e-Commerce referem a velo-
cidade de entrega como um dos atributos 
mais relevantes na “customer experience” 
do “last mile”. Neste mesmo sentido, o 
“same day delivery” é também referido por 
mais de 50% do painel ou já como uma 
realidade ou como uma aposta para um 
futuro muito próximo. 

GC - A tendência para uma compra 
online responsável e que minimize o im-
pacto ambiental – optando por serviços 
mais lentos de entrega e rejeitando o 
envio de itens separadamente – obser-
va-se no nosso país?
AP - Observam-se já estas preocupações 
de minimização do impacto ambiental, mas 
é um caminho que ainda se está a percorrer 
em conjunto e em parceria entre operado-
res e retalhistas.

Neste domínio, o que poderemos acres-
centar é que os CTT têm vindo apostar, 
de forma crescente, no recurso a veículos 
elétricos na sua frota de transportes e 
distribuição, sendo inquestionavelmente a 

empresa no país com maior peso deste tipo 
de veículos. 

GC - Quais vão ser os desafios para os 
próximos anos no domínio da logística 
de e-commerce para os CTT?
AP - De uma forma muito sumária, os prin-
cipais desafios que o e-commerce coloca 
aos CTT decorrem das seguintes três ten-
dências: “free delivery” que nos exige mais 
eficiência e competitividade a nível dos 
preços; o “same day delivery” que nos exige 
mais flexibilidade e planeamento dinâmico 
das rotas;  e as “peak seasons”, associa-
das ao Black Friday, Natal, etc.,  que nos 
obrigam a uma gestão operacional cada vez 
mais  do tipo “elastic logistics”, via recurso a 
meios e redes adicionais e complementares, 
que permitam alisar picos de tráfego e con-
ferir experiência uniforme de entregas.
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Apesar de ser comum, e num sentido cres-
cente, a ideia de que os armazéns e toda a 
sua gestão associada são fatores críticos de 
sucesso nas organizações, em geral, e na logís-
tica, em particular, é surpreendente o facto de 
cerca de 30% das empresas efetuarem, ainda, 
a sua gestão através de papéis, processos 
individuais e/ou ficheiros Excel.
Fatores como a crescente penetração do 
comércio eletrónico, “lead times” mais curtos, 
complexidade e globalidade dos mercados, 
falta de recursos humanos, competição 
mais feroz, aumento de pedidos de peque-
nas quantidades, rejeições/devoluções com 
impacto direto na política de sustentabilidade 
das organizações, entre outros, levam a que as 
empresas se sintam, por um lado, sobrecarre-
gadas com informação e processos relativos a 
todos estes fluxos, assim como, mais do que 
nunca, pressionadas para uma gestão eficiente, 
a qual, não ocorrendo, levará não somente a 
um aumento dos custos, como à inevitável 
perda de quota de mercado.
Uma correta e eficiente gestão da informação 
na logística permitirá, inequivocamente, às 
empresas aumentar a produtividade, reduzir 
custos, melhorar os seus indicadores e, conse-
quentemente, incrementar o nível de serviço e 
satisfação dos seus clientes. E é neste aspeto 
que os sistemas de gestão de armazéns (WMS) 
assumem um papel crítico, não só enquanto 
agregadores de informação, como ferramentas 
estruturantes de agilização, simplificação e 
otimização de processos. 
Aspetos como a visibilidade e controlo de 
inventário, conectividade com a gestão de 
transportes (TMS), integração entre o planea-
mento das necessidades de produção (MRP) 

e as necessidades de distribuição (DRP) são 
ferramentas-chave para a gestão eficiente de 
qualquer armazém, no qual o WMS poderá 
funcionar como “elemento agregador”. Neste 
caso específico, políticas de partilha, integra-
ção - a montante e jusante – e de gestão co-
laborativa com os parceiros de negócio serão 
um forte aliado, com vista à maximização de 
resultados.
Para além da obrigatoriedade e relevância de 
toda uma gestão “física” das diversas ativida-
des inerentes à gestão de armazéns, existe 
um fator – crítico – que é tão ou mais impor-
tante que as atividades físicas: a gestão da 
informação. A análise de dados ao longo de 
todo o processo – receção de encomendas, 
guias de remessa/transporte, entrada e saída 
de mercadorias, inventários, entre outros - e 
posterior tratamento dos mesmos irão gerar 
informação valiosa para a tomada de decisão, 
nomeadamente, de uma forma mais visível, 
rápida, precisa e sustentada, com impacto 
direto na eficácia e eficiência da gestão do 
armazém. 
Existem, no entanto, alguns cuidados a ter em 
conta, pois assistimos ainda a um fosso entre 
a evolução tecnológica/digital e os WMS´s, 
em que os níveis de desenvolvimento destes 
últimos ainda não estão ao nível das “novas” 
soluções e tendências, como a automa-
ção, robotização, digitalização, inteligência 
artificial, etc., sendo, inclusivamente, nalguns 
casos, uma barreira à implementação destas 
“soluções” geradoras de mais-valias para 
as empresas e, consequentemente, para os 
clientes finais.

A IMPORTÂNCIA DA EFICIENTE 
GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA 
LOGÍSTICA

FLÁVIO GUERREIRO 
Country Manager da LPR 
Portugal

OPINIÃO
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Proteja o seu produto com um Packaging Estratégico 
Trabalhamos em tão estreita colaboração com os nossos clientes que 
efetivamente não podemos atribuir-nos todo o mérito. Os nossos 
workshops e sessões de intercâmbio de ideias revelam constantemente 
novos conceitos de embalagem, formas de trabalhar mais e�cientes e 
ideias brilhantes que fazem uma verdadeira diferença nos seus negócios. 
É claro que gostamos de pensar que uma das suas melhores ideias foi, em 
primeiro lugar, a de ter escolhido trabalhar connosco.

 Os nossos clientes 
têm as melhores ideias

https://www.dssmith.com/pt/packaging
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O futuro da gestão de 
armazéns é “verde”

LOGÍSTICA
TEXTO Bárbara Sousa
FOTOS Shutterstock

Ser “amigo do ambiente” e sustentável não é mais apenas uma moda passageira. Os consumidores 
estão lentamente a tornar-se cidadãos conscientes do planeta. Embora a maioria se relacione, 

principalmente, com as suas marcas favoritas, esperam que todas as organizações atuem, também, 
de forma responsável. Tornar-se “verde”, com práticas responsáveis de gestão de armazéns e de 
inventário, não é apenas bom do ponto de vista da sustentabilidade, mas também da perspetiva 

dos negócios. Reduz custos, projeta uma imagem favorável da marca para os consumidores e torna 
as empresas de logística mais eficientes e lucrativas. E, em termos de “supply chain”, simplifica a 

funcionalidade do armazém, que está no centro de tudo.



95
Grande Consumo

A
tentabilidade pode ser definida como uma análise da forma como 
as várias partes de uma rede logística podem ser aprimoradas em 
termos de otimização de custos ambientais, de resíduos e de risco 
comercial. “Aspetos como o fluxo logístico dentro do armazém são ma-
terializadores de uma logística verde no seu interior. Aqui, a otimização 
de percursos, com redução de distâncias e viagens, tem um papel cada 
vez mais importante. O melhor aproveitamento da capacidade dos 
equipamentos é, também, um ponto importante. Neste momento, as 
empresas da grande distribuição procuram novas soluções de equi-
pamentos que transportem mais carga de uma só vez, para que haja 
uma maior produtividade, mas também maior sustentabilidade. Outros 
pontos passam por uma maior eficiência energética, aproveitando nos 
equipamentos elétricos tecnologias como iões de lithium ou utilização 
de apenas uma bateria para evitar desperdícios na troca, manutenção 
e carga de uma segunda bateria. Ainda importantes são os produtos 
digitais que ajudam a otimizar fluxo, gestão de mercadorias e equipa-
mentos na intralogística”, refere, por sua vez, o diretor de vendas da 
Jungheinrich Portugal, Rui Crespo.
A satisfação do cliente determina, cada vez mais, quer a logística 
como o mundo empresarial em geral, acrescenta o diretor de ven-
das da Jungheinrich. Assim, a sustentabilidade é algo que, em parte, 
também é impulsionado por essas exigências e que permite adicio-
nar valor. Pois, uma organização comprometida com uma política 
ambiental sustentável é mais valorizada, em geral, pela sociedade 
e pelos consumidores, em particular. Adaptando isso ao processo 
logístico e, particularmente visando reduzir perdas e desperdícios 
(por exemplo, em matérias como rotas dentro do armazém, redução 
de embalagens ou emissões de CO2), existe uma valorização 
importante e que está também aliada à redução de custos. “Os 
produtos digitais, como, no caso da Jungheinrich, o seu WMS (Wa-
rehouse Management System), têm um papel importante, pois um WMS 
mapeia todos os processos, desde a entrada até à saída de mercadorias 
e, ao permitir uma logística mais eficaz, também contribui para que seja 
mais sustentável. Também a automatização pode elevar a eficiência e o 
desempenho do armazém de uma forma muito sustentável, em especial 
nos armazéns da indústria via AGV’s. Na questão da energia, para além 
da redução do consumo, é importante a capacidade e performance 
e, via tecnologia de iões de lítio, em lugar de baterias ácidas ou de 
gel, esse binómio é conseguido, contribuindo para uma logística mais 
sustentável. Mas é importante não esquecer as pessoas e, aí, forma-
ção é a palavra-chave, seja em informação e sensibilização, como em 
formação adequada e certificada na utilização dos equipamentos”, diz 
Rui Crespo.
Redução do consumo de energia, uso de energia solar, ilumina-
ção LED e diminuição das emissões de carbono. São várias as 
tecnologias ou práticas que podem contribuir para uma logística 
mais sustentável e que podem implicar uma mudança radical dos 
processos organizacionais. Esta é uma aposta que deverá ser en-
carada como um investimento com retorno e não como um custo, 
pois, a implementação de sistemas e tecnologias que promovam 
a sustentabilidade pode trazer ganhos significativos de produtivi-
dade, gestão de espaços e de stocks e, acima de tudo, redução de 
prazos de entrega e aumento dos níveis de serviço. “Um modelo de 
armazéns inteligentes é a prática que mais pode contribuir para aumen-
tar a sustentabilidade do sector. A adoção de sistemas que reduzam a 
circulação de papel nas organizações, promovendo uma transformação 

sustentabilidade é uma das últimas palavras-chave 
da indústria. É um conceito transversal, que chega 
também à logística. O conceito de sustentabilidade 
firmou-se nas mentes e estratégias dos empresários 
de todo o mundo.
Vitor Ferreira, responsável pelas soluções de gestão 
logística da Primavera, explica que “embora possa ser 
considerada uma ‘buzzword’, até pela própria cons-
ciencialização que vai crescendo em torno da susten-
tabilidade de uma forma global, o que é certo é que, 
já há algum tempo, a logística tem vindo a dar passos 
significativos no sentido de promover a sustentabilida-
de. Se, no início, as iniciativas visavam, acima de tudo, a 
otimização dos processos e redução de custos, através 
da adoção de boas práticas e de tecnologia, a verdade 
é que, agora, a sustentabilidade é também uma aposta 
estratégica para promover a notoriedade e reconhe-
cimento das marcas. Para se materializar essa visão, 
terá de haver claramente um investimento por parte 
das organizações em tecnologia e recursos físicos mais 
eficientes e mais amigos do ambiente. Para além de 
todos os benefícios em termos de eficiência, produtivi-
dade e níveis de serviço que este investimento promove, 
ser uma marca ‘verde’ potencia também um posiciona-
mento favorável na aproximação a um nicho de clientes 
mais sensíveis aos problemas ambientais”.
O armazém é um componente importante de 
cadeias de fornecimento sustentáveis e eficientes. 
E as empresas de gestão de armazém não devem 
ver esta atividades como simplesmente um meio de 
armazenar matérias-primas e produtos acabados. No 
que diz respeito à logística da “supply chain”, a sus-

”
A implementação de sistemas 
e tecnologias que promovam 
a sustentabilidade pode 
trazer ganhos significativos 
de produtividade, gestão de 
espaços e de stocks e, acima 
de tudo, redução dos prazos 
de entrega e aumento dos 
níveis de serviço
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digital, através da 
adoção de tecno-
logias limpas, que 
simultaneamente 
impulsionam a 
produtividade e os 
níveis de serviço, 
promove a susten-
tabilidade. E não 
podemos esquecer 
os sistemas de au-
toidentificação, como é o caso do RFID, autómatos e robots. 
Por outro lado, sistemas como ‘voice picking’, ‘light picking’ 
ou realidade aumentada podem também trazer aumentos 
significativos de produtividade dentro das operações logísticas, 
contribuindo igualmente para a sustentabilidade do sector”, 
explica o responsável pelas soluções de gestão logística da 
Primavera.
Outro exemplo - e outra forma de minimizar o impacto 
ambiental - são as operações “just-in-time” que podem 
substituir a gestão clássica em armazém. Quando bem 
implementados, estes sistemas trazem imensos ganhos, 
não só em termos de gestão dos stocks, mas também na 
otimização da operação e níveis de serviço. Porém, este 
modelo não é aplicável a todos os negócios e operações. 
As operações “just-in-time” pressupõem que as empresas 
conheçam muito bem o mercado onde atuam e as suas 
variações e, acima de tudo, tenham sistemas que ajudem 
a calcular os níveis de stock, contemplando todos os “lead 
times” inerentes ao processo da cadeia de abastecimento. 

Desafios da logística amiga do ambiente
Os principais desafios de uma logística amiga do ambiente 
passam pela consciencialização das organizações. “É impor-
tante perceberem que as medidas de adoção de uma política 
de sustentabilidade não constituem um custo, mas antes um 
investimento que tem retorno e promove a sustentabilidade do 
planeta para as gerações futuras”, afirma Vitor Ferreira.
Mas também a complexidade de processos necessários 
face às necessidades atuais, assim como a ampliação 
da capacidade logística e do seu processamento. A área 
da formação e a preparação em termos de mentalidade 
também é um desafio forte: como responder à motivação 
de otimização e de maior sustentabilidade, quando nos 
habituámos a processos mais tradicionais que visavam 
resultados, não olhando tanto para os meios?

Em Portugal, embora este seja um processo 
que leva o seu tempo, já se veem armazéns 
construídos com materiais mais eficientes, 
com o máximo de luz natural, iluminação 
LED ou equipamentos elétricos, em detri-
mento de equipamentos que libertem gases. 
Por outro lado, constata-se um crescimento 
da procura de soluções tecnológicas de ges-
tão de operações que promovem a redução 
drástica da utilização de papel. E também 
se assiste a um aumento na utilização de 
sistemas de RFID, autómatos e robots, 
embora ainda em pequena escala. “Portugal 
é já um dos países com maior taxa de utiliza-
ção de equipamentos elétricos em detrimento 
de equipamentos de combustão. Para isso, 
contribui uma regulação forte e orientada para 
uma boa higiene e segurança no trabalho, bem 
como para respeito pelas questões ambientais. 
Mas também a maior preocupação e integra-
ção de políticas mais sustentáveis por parte do 
sector empresarial, em geral, e em particular de 
empresas que desenvolvem atividades logísti-
cas. Progressivamente, notamos também uma 
maior consideração relativa a emissões de CO2, 
consumos energéticos, emissão de gases, etc. 
O que ainda existe é alguma ponderação na 
análise do custo/benefício na aquisição dessas 
tecnologias que, por vezes, por motivos econó-
micos, se centra no curto prazo. Porém, existe 
uma tendência e, acima de tudo, um interesse e 
vontade de mudança”, conclui Rui Crespo.
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Pense na sua empresa 
e no seu trabalho.
Experimente 
a nova app do
Cartão Staples.

AJUDÁ-LO A POUPAR É UM TRABALHO PARA A STAPLES.

190930_PT_R_PA_APP_GC.indd   1 07/10/2019   11:30

https://cartaostaples.com//
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O Natal é a época mais esperada por todas as 
marcas. É a altura do ano com maior volume 
de vendas. Por todo o lado, proliferam campa-
nhas de marketing alusivas à quadra. Nas ruas, 
nas lojas, nos e-mails, nas redes sociais, tudo 
respira Natal e é tudo para tudo para valorizar 
as marcas e destacá-las da concorrência. O 
Natal é a oportunidade de ouro para conquis-
tar novos clientes e fidelizar antigos. 
Mas para que tudo isto funcione, e tenha os 
efeitos desejados, é fundamental definir e 
alinhar uma estratégia. Estas campanhas são 
trabalhadas com a devida antecedência, para 
que quase se consiga prever o comportamento 
do consumidor. Só assim será possível atingir 
o sucesso! 
E se o outsourcing comercial tem um papel 
fundamental no crescimento das vendas, 
durante todo o ano, no Natal, assume uma 
importância crucial. Atualmente, o outsourcing 
comercial encontra-se numa fase de forte 
desenvolvimento e expansão, tendo-se con-
vertido numa ferramenta estratégica e numa 
alavanca fundamental para o crescimento das 
empresas. 
A Winche Redes Comerciales é perita na 
externalização da força de vendas e na gestão 
do ponto de venda. O outsourcing comercial 
consiste em entregar os recursos de vendas 
e a sua gestão a uma empresa externa, que 
fica responsável pela coordenação da equipa 
comercial desde a seleção, formação e contra-
tação até à gestão das despesas. A especiali-
zação é, sem dúvida, uma das razões que mais 
pesa na decisão de recorrer ao outsourcing, 
pois, assim, os clientes ficam com mais tempo 
para se concentrar no negócio.
Na Winche, ajudamos os nossos clientes a 
chegar à excelência no ponto de venda. O 
nosso objetivo é incrementar e melhorar a 
presença e a visibilidade dos produtos, de 
modo a incrementar as vendas e melhorar a 
perceção do consumidor. Calcula-se que cerca 
de 70% das decisões de compra são tomadas 
no ponto de venda. É por isso que fatores 
como a visualização dos produtos ou a imagem 
da marca são fundamentais para direcionar a 

decisão de compra. E, muito importante, ter 
sempre presente que o consumidor está cada 
vez mais exigente, mas conhecedor e mais 
atento à oferta dos produtos. 
Para o Natal, estamos a trabalhar com os 
nossos clientes numa estratégia que assenta, 
essencialmente, na personalização dos produ-
tos e serviços e na comunicação no ponto de 
venda. Os “packs de Natal” são uma excelente 
estratégia para aumentar as vendas. A ideia 
de um produto personalizado para esta época 
assume dupla vantagem: o destaque face à 
concorrência e a sensação de exclusividade 
por se tratar de uma edição limitada. Desta 
forma, é possível conquistar o consumidor e 
valorizar o produto, assim como escoar algum 
stock. 
Há também a preocupação de gerir toda a 
envolvente entre as áreas de marketing, trade 
marketing e vendas. O desafio da Winche é 
criar todo um ambiente que motive e envolva 
os consumidores, de modo a que a venda se 
concretize. Hoje em dia, as emoções desem-
penham um papel muito importante na de-
cisão de compra e é preciso contarmos com 
isso na nossa estratégia e estarmos atentos a 
essa nova realidade. 
Em qualquer altura do ano, mas principal-
mente no Natal, é preciso garantir que não 
há ruturas de stock. E, para isso, terá que 
se fazer um perfeito acompanhamento do 
ponto de venda com um plano onde se define 
as frequências das visitas, a metodologia da 
visita e o universo a visitar. Só assim vamos 
conseguir garantir que o ponto de venda está 
preparado para satisfazer os desejos e/ou 
necessidades dos consumidores. Nada pode 
falhar, tudo tem que acontecer!

A EXCELÊNCIA DO PONTO 
DE VENDA É ALAVANCA DE 
VENDAS NO NATAL

JAVIER SCHERK 
CEO da Winche Redes 
Comerciales

OPINIÃO
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