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Ana Alves, diretora comercial Marca 
Própria do Continente, aborda a 
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marca própria

André Soares, Retail Manager da The 
Walt Disney Company Portugal, explica a 

dinâmica da empresa que criou o rato Mickey 
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 A Media Markt assinala, em 2019, o seu 
15.º aniversário em Portugal, naquele que 
foi o melhor ano de sempre da operação 

nacional
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www.dreamMedia.ptDAMOS VIDA À SUA MARCA

87%  das pessoas afirma que viu um 
anúncio nos últimos 7 dias.*
*Fonte: Marktest/Mediamonitor. Investimentos de Tabela | TGI Jan. a Dez. 2018.
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2019 despede-se com a certeza de que foi um ano de mudanças e que antecedeu outro exercício que será, ainda mais, de 
mutações. No modo de consumir, na forma de comunicar e de nos relacionarmos, na forma de comprar, no modo como 
evoluímos e atuamos numa sociedade multicultural e multifacetada. Diferentes desafios que se colocam às marcas, as mesmas 
cujo papel e valor estiveram em debate numa data especial para a Centromarca, no ano em que assinalou 25 primaveras, 
um quarto de século a promover os interesses e o valor da marca enquanto elemento diferenciador e distintivo de comércio. 
Bodas de prata que ficam marcadas, entre outros aspetos, por uma casa cheia, plena de representantes da indústria, mas 
também do retalho, cientes de que nunca o valor da marca esteve tanto no centro do debate em torno do consumo e onde 
quem detém as prateleiras e quem fabrica os produtos também, aparentemente, nunca estiveram tão próximos, o que não 
quer dizer necessariamente de acordo. Com a presença da anterior e atual direção geral da APED, mais um sinal de mudança, 
a Centromarca levou a todos os interessados um debate que julgo ter sido enriquecedor para todos os que se debruçam ou 
laboram no fantástico mundo das marcas.
Marcas que continuam a fazer sonhar e a ser alvo de desejo. Do luxo ao mass market, o dinamismo ímpar que marca o nosso 
quotidiano traz-nos as prendas de Natal até casa, as mercearias ao local de trabalho, uma refeição quente em dois cliques 
numa app. Conveniência e serviço que andam de mãos dadas, no desenrolar da criação entre marcas e consumidores que têm, 
entre si, que comungar de valores, numa relação aspiracional e de identificação.
É nesse contexto, de criação de relação e construção de cumplicidade, que se assistiu a um investimento avultado na 
organização de toda a gama de marca própria da insígnia alimentar do Grupo Os Mosqueteiros: o Intermarché. Sob a 
denominação PorSi, esta arrancou, no final do presente exercício, com a ambição de se assumir como uma marca de pleno 
direito, como lhe legitimamente é reconhecido. Aliás, cada vez menos faz sentido, como alertou Gonçalo Lobo Xavier, diretor 
geral da APED, considerar a dicotomia existente entre marcas de fabricante e da distribuição. “Faz sentido falar de serviço ao 
consumidor”, lembrou o responsável no congresso da Centromarca, pois se as mesmas existem é porque alguém as faz, para 
outros venderem. A marca PorSi quer ser tudo isso, uma marca que presta um melhor serviço aos clientes Intermarché, uma 
marca que serve melhor os interesses dos aderentes da insígnia que, com as suas 250 lojas, levam todos os dias o que de 
melhor o mundo dos bens de grande consumo tem para oferecer, algumas delas situadas em localizações menos favorecidas 
deste pequeno, mas profundamente imenso e talentoso Portugal.
Mas, mais que vender produtos, o Intermarché quer criar uma relação, um capital de confiança, um ativo para o futuro, de 
modo a conquistar a preferência dos consumidores. E isso passa pela criação de uma marca, cujo sortido e presença em linear 
se apresentam como uma solução para as necessidades dos shoppers. As mesmas soluções que a Media Markt se encontra 
apostada em disponibilizar a todos os que visitam as suas lojas e ajudaram a atingir, no ano do 15.º aniversário, o melhor 
exercício de sempre em Portugal. Um caminho com algumas “dores”, mas com balanço favorável para a insígnia que chocou 
“meio mundo” com a sua forma descomplicada de comunicar com o mercado, simplificando o modo como se pode vender 
tecnologia, eletrodomésticos e eletrónica de consumo.
Aparelhos que nos fazem sonhar com uma miríade de conteúdos de arregalar os olhos, como a Walt Disney vem a fazer 
há 90 anos e explicada em mais uma edição da Grande Consumo. Uma edição onde se fala, uma vez mais, de marcas e de 
consumo, produtos que nos suprem necessidades e fazem sonhar, a mais clara marca diferenciadora daquilo que somos e que 
as marcas querem, cada vez mais, ser: humanas. Ou não fosse a personalização de produtos e serviços um dos eixos que marca 
presentemente, e irá continuar a marcar, o consumo e o seu fantástico mundo.
E já que estamos no Natal, o expoente máximo das marcas e do consumo, as últimas palavras deste longo editorial apenas 
poderiam ser as que mais se adequam ao momento. Boas Festas e que, em 2020, continuem a seguir, e a apoiar, a nossa 
publicação. Da nossa parte, a promessa é a de sempre: vamos trabalhar para o continuar a surpreender. Boas leituras!

Editorial

Bruno Farias
brunofarias@grandeconsumo.com

mailto:brunofarias%40grandeconsumo.com?subject=


5
Grande Consumo

https://www.electrao.pt/


6
Grande Consumo

Francisco Cavaleiro Ferreira, Managing 
Director da Multi Portugal, explica os 
motivos de sucesso por detrás da gestão 
dos Armazéns do Chiado no término 
do ano em que assinalam duas décadas 
desde a sua reconstrução

O papel das marcas na era da informação 
e da personalização esteve em debate 
no congresso que assinalou 25 anos de 
Centromarca

Os vencedores da edição de 2019/2020 
da iniciativa A Melhor Loja de Portugal já 
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FRANÇA
Carrefour vende plataforma de 
e-commerce Rue de Commerce

O Carrefour vai vender o seu site Rue de
Commerce à Shopinvest, no seguimento da sua aposta no sector 
alimentar em detrimento da tecnologia.
O grupo de retalho, que adquiriu a Rue de Commerce em 2015, não 
revelou os detalhes financeiros da oferta de compra apresentada pela 
Shopinvest.
Recorde-se que o Carrefour está imerso num plano, a cinco anos, para 
a redução de custos, investimentos no sector do e-commerce alimentar 
e aposta nos produtos biológicos e de marca própria.

EUA
7-Eleven permite 
compras por voz

A sucursal norte-americana da 7-Eleven, a maior cadeia de 
lojas de conveniência a nível mundial, lançou o serviço 7Voice, 
integrado na sua app de entregas 7NOW, que vem permitir aos clientes fazer 
encomendas por voz usando os assistentes pessoais Google Home e Amazon 
Echo.
Os clientes podem escolher de entre milhares de produtos em categorias como 
bebidas, frescos, refeições quentes, snacks, cosmética e produtos para a casa. Se 
optarem por encomendar por voz através da app 7NOW, as suas compras serão 
entregues em 30 minutos ou menos.
A adição da possibilidade de encomendar por voz à app 7NOW segue-se a 
um conjunto de melhorias a nível digital, incluindo o lançamento dos 7NOW 
Pins, que vêm permitir a entrega das compras em locais públicos, assim como a 
expansão do programa de fidelização baseado em dispositivos móveis 7Rewards 
e a experiência de realidade aumentada na app 7-Eleven.

Kroger e Wallgreens estabelecem 
uma aliança de compras
As alianças de compras eram um fenómeno 
predominantemente europeu, mas estão a chegar a 
outras geografias. Nos Estados Unidos, a Kroger e a 
Walgreens criaram a Retail Procurement Alliance, que tem por objetivo aumentar 
as eficiências nas respetivas cadeias de abastecimento, através de volumes de 
compras conjuntas.
Nos termos do acordo, a Kroger vai focar-se na categoria alimentar, enquanto a 
Walgreens irá liderar as compras de saúde e beleza. As duas cadeias vão também 
abordar o fabrico conjunto de marcas próprias.
A Retail Procurement Alliance está recetiva à incorporação de outros retalhistas 
que a ela queira aderir.

PORTUGAL
Continente desenvolve primeiro 
supermercado com zona Plastic Free

Inaugurou-se no Continente Bom Dia do Via Catarina, no Porto, a 
primeira “praça” de frutas e legumes do país a adotar a política “single-
use-plastic free”.
Em alternativa aos sacos de plástico descartáveis, os clientes desta loja 
Continente Bom Dia podem utilizar, na secção de frutas e legumes, 
os sacos de algodão ou poliéster, reutilizáveis e laváveis, os sacos de 
papel gratuitos (que suportam até 2,5 quilogramas) ou, ainda, trazer os 
seus sacos de casa. Neste espaço específico, não existem alimentos 
embalados em plástico.
O compromisso assumido pelo Continente é o de antecipar, para 
2025, a ambição definida pela União Europeia para 2030, reduzindo, 
ou mesmo eliminando, quando possível, a utilização de materiais de 
plástico de origem fóssil, no que diz respeito aos produtos de marca 
própria, assegurando que todos eles têm embalagens reutilizáveis, 
recicláveis ou compostáveis. 

POLÓNIA
Compras da Biedronka 
entregues pela Glovo

A Biedronka estabeleceu uma parceria com a Glovo que 
permite aos seus clientes receber as compras diretamente 
em casa.
Para além da insígnia de retalho alimentar com que o Grupo 
Jerónimo Martins opera na Polónia, a Glovo irá também 
entregar as compras do Lidl, Carrefour e Żabka.
A empresa de entregas espanhola quer tirar partido do 
facto de redes como a Biedronka e o Lidl não terem a 
possibilidade de compra online. Além disso, quer também 
assegurar a entrega de medicamentos de venda livre na 
Polónia.
A Glovo já suporta redes como Rossmann, Douglas, Empik, 
The Body Shop, RTV EURO AGD, Media Markt e H&M e, 
no seu mercado de origem, Espanha, oferece até a entrega 
de roupa interior de lojas como a Calzedonia e a Intimissimi. 
O presidente da empresa, Oscar Pierre, já afirmou que 
o objetivo é poder vir a entregar tudo o que possa ser 
transportado de bicicleta.
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CHINA
Alibaba abre o seu 
primeiro centro comercial

O Alibaba vai abrir em Shenzhen, cidade situada na costa sul da província 
de Cantão, na China, o seu primeiro centro comercial, chamado Hemali 
Shibao, que significa “centro de vida comunitária”.
Com uma superfície de 40 mil metros quadrados, o empreendimento do 
Alibaba localiza-se nas instalações de um antigo centro comercial, que 
foram reconstruídas. Com três pisos, no segundo andar vai acolher um 
supermercado Hema, a insígnia de retalho alimentar do grupo chinês.
Neste espaço, o Alibaba vai testar um serviço similar ao que a Amazon 
já desenvolve nos Estados Unidos, permitindo aos consumidores testar, 
comprar e devolver o que não quiserem de forma gratuita. Num raio 
de aproximadamente três quilómetros, os consumidores podem receber, 
nas suas casas, entregas gratuitas de aproximadamente 60 comerciantes 
e 40 mil tipos de bens e serviços. No caso dos bens alimentares 
e bebidas, estes podem ser entregues em apenas 30 minutos. Os 
restantes produtos serão entregues numa hora.

ESPANHA
Tesco “chega” a Espanha e 
perspetiva “entrada” em Portugal

A Tesco “abriu” a sua primeira loja em Espanha, localizada em Puerto de Mazarrón, em Murcia.
A abertura é fruto de uma parceria com empresa de importação Overseas, que vende produtos de cadeias britânicas, como a Waitrose e a Iceland. 
O acordo estabelecido entre ambas levou à criação de uma nova insígnia, a The Food Co., que planeia expandir-se nos mercados espanhol e 
português.
A loja, com cerca de mil metros quadrados, disponibiliza 7.500 referências. Aberta desde o passado dia 5 de novembro, está situada em frente a 
um supermercado Mercadona, no mesmo local anteriormente ocupado por uma loja Spar.
Fundada em 1996, a parceira da Tesco neste projeto conta com pontos de venda em zonas com elevada população britânica, como as Canárias, 
Almería, Costa del Sol, Costa Blanca, Murcia e Ibiza. Em Espanha, tem contrato de exclusividade com a Iceland, cadeia britânica de produtos 
congelados, e a Waitrose, a oitava cadeia de supermercados do Reino Unido, com um posicionamento mais premium.
Os responsáveis da empresa explicam que a The Food Co. “tem um acordo de exclusividade com a Tesco no Reino Unido, mas é uma empresa 
independente criada para vender produtos desta”.
Durante a primeira metade de 2020, a insígnia planeia mais três lojas em Espanha e Portugal e, a partir de 2021, em Madrid e Barcelona.

Nestlé abre loja de alimentos onde 
se paga por reconhecimento facial

Na loja Nestlé Market em Esplugues de Llobregat, em Barcelona, os pagamentos podem ser feitos através de uma selfie.
O sistema utiliza tecnologias biométricas para efetuar os pagamentos por reconhecimento facial, de um modo completamente automático. A 
solução implementada pela multinacional suíça é fruto de uma parceria com o CaixaBank e o Payment Innovation Hub e configura a primeira do 
género no mercado espanhol.
De acordo com a Nestlé, a tecnologia de reconhecimento facial melhora a experiência do cliente, ao agilizar o momento dos pagamentos na caixa, 
ao mesmo tempo que aumenta a sua segurança. Durante os próximos três meses, a empresa vai testar a solução, com o objetivo de ver como se 
adapta às necessidades do comércio a retalho, sobretudo em períodos fortes, como o do Natal.
Para utilizar este meio de pagamento, deve-se descarregar, antes da primeira compra, a aplicação Face to Pay Nestlé Market, disponível tanto para 
Android como iOS, registar os dados pessoais, o cartão e a imagem do rosto. No momento do pagamento, o utilizador deve recorrer à caixa rápida 
exclusiva dotada de um tablet com câmara e ligação à Internet e tirar uma selfie com o mesmo. O sistema compara a fotografia com o padrão 
biométrico registado na base de dados e procede ao pagamento, no caso de coincidência, sem que se tenha de utilizar qualquer outro meio físico.

ANGOLA
Mango chega a Angola
A Mango deu mais um passo na sua expansão 

internacional com a chegada a Angola.
A cadeia de moda abriu a sua primeira loja em Luanda e 
prevê um segundo espaço, também na capital, no próximo 
ano.
Com 360 metros quadrados, a loja está localizada na 
Avenida Morro Bento, uma das principais ruas comerciais 
de Luanda.
Com esta abertura, a Mango passa a somar 51 pontos de 
venda no continente africano.
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20 anos depois, 
uma referência de Lisboa
A 25 de agosto de 1988, o Chiado acordou em chamas e, nessa manhã, a destruição chegou ao 
“coração de Lisboa”. Há 31 anos ardia inclementemente aquele que era o centro nevrálgico de 
Lisboa desde o século XIX, para, 11 anos volvidos, acordar diferente, marcado pela construção 
de uma nova era comercial que visava honrar o passado. Numa parceria entre a Commerz Real 
Investment e a Multi Portugal, os Armazéns do Chiado voltaram a ocupar um espaço muito próprio 
no comércio da capital, ao receber 8,5 milhões de visitantes ao ano. Francisco Cavaleiro Ferreira, 
Managing Director da Multi Portugal, explica os motivos de sucesso por detrás da gestão dos 
Armazéns do Chiado, no término do ano em que assinalam duas décadas desde a sua reconstrução.

RETALHO
TEXTO Bruno Farias

FOTOS Shutterstock/Fernando Piçarra
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D

20 anos depois, 
uma referência de Lisboa

são exemplo disso. Os Armazéns do Chiado mos-
traram ser um polo dinamizador da revitalização 
da zona do Chiado e pretendem continuar a sê-lo”, 
introduz.
Turismo, uma variante do consumo que ajudou 
à consolidação do trabalho feito ao longo destas 
duas décadas, mas que não explica tudo. Difícil 
de medir de forma precisa, existe, contudo, a 
noção de que, embora importante, não tem, ain-
da, a expressão desejada e que pode vir a ter. O 
que, por sua vez, legitima a estratégia de ligar a 
estrutura comercial “à rua”, com a sua localização 
privilegiada a ser um fortíssimo fator de atração 
tanto para estrangeiros, como, sobretudo, para 
os nacionais, que continuam com os Armazéns 
do Chiado muito presentes no seu imaginário.
E se, durante dez anos, o abandono marcou o 
local, na memória dos “mais antigos” perdurou 
ainda mais, com o debate em torno do patrimó-
nio a trazer consigo algumas questões. Como 
tal, a reconstrução do espaço apenas poderia 
recorrer ao que de melhor o talento nacional 
poderia oferecer ao nível arquitetónico, com 
os dois prémios Pritzker, Álvaro Siza Vieira e 
Eduardo Souto deMoura, a contribuírem com a 
sua experiência e traço para conferir uma nova 
alma a um vazio humano e patrimonial que havia 
ficado em Lisboa. Um conceito que deu primazia 
à necessidade de manter o equilíbrio entre a 
história e a reconstrução, entre a arquitetura e o 

uas décadas. 20 anos. É esta a data assinalada 
pelos Armazéns do Chiado em 2019, com um 
balanço positivo por parte da sua equipa de 
gestão, que destaca o crescimento de 30% em 
tráfego (face à abertura), assim como os 8,5 mi-
lhões de visitas anuais, que se adicionam à taxa 
de ocupação integral desde o seu início. 
Números sempre importantes, que se juntam ao 
cariz mais qualitativo da análise, com Francisco 
Caveleiro Ferreira, Managing Director da Multi 
Portugal, a destacar, ainda, a capacidade de 
adaptação aos desafios que foram sendo coloca-
dos. Entre os quais, a adaptação a um novo perfil 
de visitante, muito distinto face ao contexto da 
sua reconstrução. “Os Armazéns do Chiado estão 
localizados numa das zonas mais nobres, caris-
máticas e cosmopolitas da capital portuguesa. De 
facto, ao longo destes 20 anos, estamos perante 
uma evolução muito significativa do visitante. É o 
caso do aumento de turistas na cidade, que levou 
à preparação das equipas para esta nova dinâmi-
ca, mas também às decisões estratégicas de mix 
comercial. A introdução de marcas internacionais, 
como a Starbucks, Tommy Jeans, Mango e Pandora, 

Francisco Cavaleiro Ferreira, Managing Director da Multi Portugal, 
destaca a capacidade de adaptação dos Armazéns do Chiado a 
um novo perfil de visitante, necessariamemte distinto face ao 
contexto da sua reconstrução
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se assumem como “meeting point” da 
cidade, ao afirmar-se como um espaço 
onde se cruzam várias culturas e os 
mais distintos grupos etários, o que os 
transforma num local de cultura e lazer. 
Associado ao mesmo, a reconstrução dos 
Armazéns do Chiado, que se assumiram 
como um motor de desenvolvimento 
desta área da cidade, com encantos 
diversos, como a restauração e hotelaria, 
os miradouros e outros motivos de atra-
ção turística e de consumo, e que tem 
permitido recuperar o dinamismo que 
sempre caracterizou a Baixa de Lisboa e 
o Chiado em concreto.
Associado a uma toda a dinâmica comer-
cial, o mercado imobiliário viu, igualmen-
te, os seus preços serem refletidos em 
alta. Uma consequência que o Managing 
Director da Multi Portugal associa ao su-
cesso do próprio equipamento comercial, 
entre outros fatores. “A subida de preços 
no mercado imobiliário na Baixa Chiado de-
ve-se, em muito, ao sucesso dos Armazéns 
do Chiado e de muitos outros espaços que 
foram consolidando toda esta área como 
um destino preferencial dos lisboetas e dos 
milhares de turistas que nos visitam. Natu-
ralmente que, depois de uma primeira fase 
de crescimento da oferta, a escassez de 
espaço para o retalho gerou um aumento 
nas rendas de que todos beneficiaram. É um 
excelente caso de sucesso em que ganhou o 
cliente, pela melhoria significativa da oferta, 
ganhou o retalhista, pelo aumento de ven-
das, ganhou o investidor, pelo aumento das 
rendas, e, acima de tudo, ganhou a cidade 
de Lisboa e os lisboetas, por terem um local 
renovado de grande qualidade que satisfaz 
as suas aspirações e as suas necessidades 
nos mais diversos níveis”, considera.
Um espaço onde não falta a cultura, com 
foco na música e em alguns projetos 
artísticos, com uma loja FNAC, assim 
com a maior loja Mango do país, com o 
mix comercial explorado a apresentar-se, 
segundo o gestor, “bastante equilibrado e 
apelativo entre sectores”. 
Com diversos prémios já conquistados, 
o responsável considera que dos três 
projetos com forte reintegração urbana 
desenvolvidos pela Multi Portugal, pela 
sua localização e desempenho, os Arma-
zéns do Chiados são, sem dúvida, aquele 
que mais se destaca. “Diria que, desde o 
início, é uma aposta ganha”, conclui.

uso urbano da mesma, criando sinergias no Chiado e 
na Baixa lisboeta. “Não podíamos fazer esta reconstru-
ção de outra forma. Como é que iríamos apresentar uns 
novos Armazéns do Chiado com a mesma imponência e 
o mesmo valor, sem tratarmos o seu traço arquitetónico 
como tal? Portanto, sim, foi decisivo, a par com o nosso 
gabinete interno de arquitetura T&T Design”, comenta 
Francisco Cavaleiro Ferreira.

Desafios
E se os desafios do passado foram superados, os 
futuros passam por manter este dinamismo comer-
cial nesta zona da capital, apesar da exiguidade do 
espaço. “O maior desafio é o de manter este dinamismo 
comercial nesta zona da capital, do qual fomos clara-
mente responsáveis há 20 anos. Mas o espaço de que 
dispomos é exíguo. Ainda assim, este facto não impede 
que não estejamos sempre atentos a novas tendências 
e novos formatos que possam trazer valor a este ativo. 
A resposta às necessidades do fluxo do turista que visita 
a Baixa Chiado será também o foco da nossa atenção. 
É um papel diferente que, pela sua crescente importân-
cia, temos de satisfazer”, assume.
É, assim, com orgulho que os Armazéns do Chiado 

”

Os Armazéns do Chiado assumem-se como o 
“meeting point” da cidade, ao afirmar-se 
como um espaço onde se cruzam várias 
culturas e os mais distintos grupos etários 
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NOVO

O PLANETA MERECIA
UM LEITE ASSIM.
OS CONSUMIDORES
TAMBÉM.
 O Leite de Pastagem Biológico Milhafre é pioneiro, feito 
por pioneiros e para consumidores que, cada vez mais, se 
preocupam em fazer escolhas naturais e sustentáveis.
     Tudo neste leite é feito de propósito e com propósito.
Esta é uma tendência atual de consumo, mas um leite assim 
não é feito de um dia para o outro. Só na preparação dos 
solos foram dedicados mais de dois anos de conversão.
     O cuidado com as vacas é levado muito a sério, o respeito 
pelas suas necessidades e preocupação com o seu bem-estar
é uma prioridade.   As nossas vacas vivem e alimentam-se
na pastagem 100% com modo de produção biológico, sem 
pesticidas nem adubos químicos de síntese.
      Para alcançar a certificação do modo de produção 
biológico, foi um processo longo, rigoroso, ao pormenor. Mas 
valeu a pena. Foi uma escolha consciente de produtores em 
prol do planeta, e todos podemos colaborar nesta escolha.
         A biodiversidade, o ecossistema e os consumidores vão 
agradecer esta opção pelo modo de produção biológico.

O ÚNICO LEITE DE PASTAGEM
BIOLÓGICO DOS AÇORES.

solos preparados em 2 anos de conversão.
pastagens amigas do ambiente.

AF MILHAFRE_ImpDist_GrandeConsumo_210x297mm.pdf   1   26/11/2019   14:14

https://www.facebook.com/milhafredosacores/
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“A Media Markt não vende 
produtos, vende soluções”

A Media Markt assinala, em 2019, o seu 15.º aniversário em Portugal e aquele que foi o melhor ano 
de sempre para a operação nacional. 15 anos onde viu a sua missão evoluir, ao mesmo tempo que 
acompanhou a evolução dos clientes, hoje, mais informados e exigentes, razão pela qual não chega 
mais oferecer os melhores produtos aos melhores preços. Num caminho feito com algumas “dores 
de crescimento”, o balanço é claramente favorável para a insígnia que veio trazer alguma disrupção 
na forma de comunicar, descomplicando o acesso à tecnologia, e que hoje se encontra apostada 
nas soluções, como fator distintivo de fidelização dos clientes, antes, durante e após a compra. O 
passado, o presente e o futuro da Media Markt em Portugal, nas palavras de Miguel Sousa, Chief 
Operation Officer, e Filomena Jorge Spranger, Marketing Manager.

ENTREVISTA
TEXTO Bruno Farias
FOTOS Sara Matos
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Grande Consumo - A Media Markt assinala, este 
ano, o 15.º aniversário da operação em Portu-
gal? A marca atingiu aquilo a que se propunha 
atingir aquando do arranque?
Miguel Sousa – A Media Markt chegou a Portugal 
em 2004 e tinha como objetivo aproximar tudo o 
que fosse tecnologia do consumidor, oferecendo a 
melhor tecnologia, o melhor sortido aos melhores 
preços. 15 anos depois, a nossa missão evoluiu; 
hoje, acompanhamos o nosso cliente no mun-
do digital, de modo a dar-lhe, em simultâneo, a 
possibilidade de se aproximar de toda a tecnologia. 
Em causa está um perfil de cliente muito mais 
informado e exigente e é da responsabilidade da 
Media Markt ter a capacidade de se adaptar a essa 
mudança. Razão pela qual não chega oferecer os 
melhores produtos aos melhores preços. O cliente 
quer uma experiência em loja, quer uma vivência e 
é isso que procuramos oferecer. Proporcionar um 
conjunto de soluções, de serviços  personalizados e 
ajustados às necessidades que apresentam. E essa 
é, neste momento, a nossa missão.
Por tudo isso, diria que sim, que a Media Markt está 
a conseguir atingir aquilo que se propôs quando 
chegou a Portugal. Se bem que a missão tem evoluí-
do, connosco a evoluir com os nossos clientes.

GC - O que trouxe a Media Markt de novo 
ao mercado e como é que essa mensagem foi 
passada?
MS – As nossas lojas são a pedra angular do nosso 
negócio e o principal “touchpoint” com os clientes. 
A nossa forma de estar e comunicar com o merca-
do, de modo a ter os artigos sempre disponíveis em 
stock, assim como a disponibilizar os mais recentes 
lançamentos, é algo que nos caracteriza e distingue 
face à concorrência, assim como junto dos nossos 
clientes, que reconhecem esses atributos à Media 
Markt.

Filomena Jorge Spranger – A verdade é que, em 
termos de comunicação, acabámos por chegar e 
descomplicar um pouco toda a tecnologia quando 
o cliente precisou dela. A forma como abordámos 

”
“Consideramos que essa campanha 
(“Eu é que não sou parvo”) marcou 
uma era. Ainda hoje, as pessoas 
reconhecem essa campanha; 
na altura em que foi lançada, 
apresentou-se como totalmente 
disruptiva. Algumas pessoas 
gostaram, outras nem por isso, 
porque, efetivamente, marcava a 
diferença”

a campanha em torno da marca e da sua área de negócio levou a 
que o consumidor “sentisse” a tecnologia mais próxima, pelo modo 
como descomplicámos a forma como levamos os produtos até si.

GC - Muitos consideraram o tom da mensagem despropor-
cionado, ou exagerado, mas certo é que ainda hoje se associa 
a marca a essa linha de comunicação. O slogan “Eu é que não 
sou parvo” foi uma decisão acertada ou nem por isso?
FJS – Consideramos que essa campanha marcou uma era. Ainda 
hoje, as pessoas reconhecem essa campanha; na altura em que foi 
lançada, apresentou-se como totalmente disruptiva. Algumas pes-
soas gostaram, outras nem por isso, porque, efetivamente, marcava 
a diferença. Nunca foi nosso objetivo insultar ninguém, antes pelo 
contrário. Foi, sim, criar uma disrupção e chamar a atenção das 
pessoas para que tecnologia estava, de facto, ao alcance de todos. 
E, ainda hoje, quer na Media Markt Portugal, quer em outros países 
onde a marca está presente, essa mesma campanha do “Eu é que 
não sou parvo”, devidamente adaptada em cada um dos respetivos 
idiomas, é reconhecida pelas pessoas e sempre associada à Media 
Markt. Pelo que, claramente, tratou-se de uma escolha acertada. 

GC - Falar da Media Markt, em Portugal, é falar de que parque 
de lojas? E em termos de faturação?
MS – Atualmente, a Media Markt explora em Portugal dez lojas 
físicas e uma loja online, que é o formato mais recente da marca. O 
nosso ano fiscal começa em outubro e termina em setembro. Em 
relação ao último ano fiscal, estamos a falar de uma faturação de 
cerca de 150 milhões de euros.

GC - Trata-se de uma dimensão que vos deixa satisfeitos? Ou 
é expectável assistirmos ao crescimento da operação nacional 
ao longo dos próximos anos?
MS – Estamos satisfeitos com o que detemos nesta altura. A Media 
Markt é uma marca líder a nível internacional na comercialização 
de produtos de eletrónica de consumo. Neste momento, explo-
ramos estas dez lojas físicas e uma loja online, empregamos 600 
pessoas, pelo que, no contexto atual, sentimos que é a dimensão 



16
Grande Consumo

adequada para a nossa presença no mercado nacional. O que não 
significa, necessariamente, que o mesmo não comporte mais lojas, mas, 
presentemente, estamos centrados na consolidação da nossa posição 
na área de influência onde estamos presentes. É este o objetivo para 
este ano. 

GC – Nesse caso, o crescimento poderá vir da loja online?
MS – A nossa loja online realizou, o ano passado, o primeiro exercício 
completo, teve um crescimento bastante significativo e acreditamos 
que, este ano, volte a crescer. Não na mesma ordem de grandeza do 
ano passado, já que vínhamos de um “ano zero”, mas grande parte do 
crescimento de vendas que temos projetado para este ano é alicerçado, 
também, pela subida das vendas na loja online.

GC - O lançamento do website transacional da marca foi feito de 
forma discreta e num período onde os principais concorrentes já 
haviam arrancado com esse serviço. Continuou a ser uma decisão 
acertada ou necessária? Porque é que foi feito de forma tão 
discreta?
MS – O lançamento da loja online foi feito de forma um pouco mais 
discreta, uma estratégia na altura. Atravessávamos um processo de mu-

dança tecnológica a nível europeu, que tinha Portugal 
como país pioneiro nesse projeto e o mesmo contem-
plava a loja online para o mercado nacional. Entretanto, 
as coisas evoluíram e acabámos por enveredar por uma 
outra solução tecnológica. E, precisamente por isso, 
é que foi feito de um modo um pouco mais discreto. 
Contudo, é uma das chaves do nosso negócio para 
este ano. Já o havia sido o ano passado, grande parte 
do crescimento que tivemos já foi alicerçado pela loja 
online, e passa por aí o nosso foco para este exercício.

GC - O e-commerce tem vindo a reforçar o peso 
nas vossas vendas? Ou as lojas continuam a ser a 
principal força da Media Markt?
MS – O peso da loja online nas vendas da Media Markt 
ainda tem um “share” inferior face aquilo que o mercado 
apresenta. Dito isto, a nossa loja online representa, 

neste momento, 4% a 5% das nossas ven-
das. Poderá valer, no futuro, pelo menos o 
dobro. 
Em suma, estamos a crescer e duplicámos 
as vendas, no ano passado, na loja online, 
mas partimos tarde e de forma discreta, 
pelo que estamos apostados em reforçar 
este canal de comercialização. Estamos 
convictos que, os próximos três a cinco 
anos, serão de fortes crescimentos.

GC - Portugal continua a ser um país 
atrativo para o investimento estran-
geiro?
MS – Sim, sem dúvida. Portugal possui 10 
milhões de habitantes. Por sua vez, a Me-
dia Markt tem cerca de 1.050 lojas físicas, 
mais as lojas online. Mas, no plano global 
de negócios da Media Markt, Portugal 
continua a ser um país muito importante 
para o investimento. Razão pela qual a 
estratégia para o presente exercício passa 

pela consolidação dos ativos em funcionamento. Daqui 
a três ou quatro anos, não sei se esta opção se man-
terá, mas Portugal continua a ser um país interessante 
para a Media Markt.

GC - Este canal, dos eletrodomésticos e da ele-
trónica de consumo, onde a Media Markt opera, 
encontra-se saturado ou há potencial de cresci-
mento? 
MS – Há potencial de crescimento. Existem sempre 
necessidades, existem sempre novas tecnologias e 
equipamentos. Presentemente, trocamos de telemóveis 
a cada dois anos e se há seis ou sete anos se adquiria 
telemóveis de 200 ou 300 euros, hoje, acabamos por 
comprar telefones que custam 1.200 ou 1.500 euros, 
pelo que há sempre a necessidade de termos essa 
evolução.
De qualquer modo, disponibilizamos um conjunto de 
serviços que complementam a nossa oferta do ponto 
de vista dos produtos. Sejam eles de instalações técni-
cas ao domicílio, de personalização, workshops em loja, 
entre outras possibilidades, que são complementos não 

“O peso da loja online nas vendas da 
Media Markt ainda tem um ‘share’ 
inferior face aquilo que o mercado 
apresenta. A nossa loja online 
representa, neste momento, 4% 
a 5% das vendas. Poderá valer, no 
futuro, pelo menos o dobro”
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se apresenta como decisivo para a fidelização dos 
clientes. E não só neste serviço pós-venda, como 
em todo o acompanhamento prestado, ao nível 
dos cursos semanais, com os workshops individuais 
ou coletivos, onde pode aprender a manipular os 
equipamentos que adquire. É algo que os clientes 
veem como uma mais-valia, pelo que acredito 
que este mercado não só tem a capacidade de se 
auto-sustentar com a questão da substituição de 
equipamentos, como pelos serviços que vão sendo 
apresentados e que, por sua vez, têm também 
potencial para crescer.

FSJ – Na verdade, todo o mercado está mui-
to orientado, e nós não somos exceção, para a 
fidelização do cliente. Este não é somente cliente 
no momento da compra e pretendemos que fique 
ligado à Media Markt e a este ecossistema, seja na 
procura de informação, seja no momento da com-
pra ou posteriormente. E não é somente quando 
precisa de comprar algum equipamento, mas quan-
do precisa de um apoio técnico, de fazer uma ava-
liação de produto. Todos estes pontos concorrem 
para a fidelização do cliente que, numa próxima 
compra, quando precisar de alguma coisa dentro 
deste universo de negócio, vai pensar na Media 
Markt. E é aí que está o nosso foco e diferenciação, 
pois o preço, por si só, já não é um fator diferencia-
dor dos “players” que atuam neste mercado.

só ao nível do produto como dos serviços presta-
dos. O cliente está mais informado e mais exigente 
e não lhe chega ter um bom produto a um bom 
preço. 
Hoje em dia, é algo comum no mercado comprar 
um produto e colocar-lhe um preço. Agora, toda a 
experiência que conseguimos proporcionar em loja, 

em qualquer momento do processo de compra, 
é algo que nos mobiliza. Isto porque acreditamos 
que o nosso cliente não é apenas nosso cliente no 
momento de compra. Este processo tem sempre 
um momento de pré-compra, assim como um mo-
mento de pós-compra, onde o serviço pós-venda 

“Hoje em dia, é algo comum no 
mercado comprar um produto e 
colocar-lhe um preço. Agora, toda 
a experiência que conseguimos 
proporcionar é algo que nos mobiliza. 
Isto porque acreditamos que o nosso 
cliente não é apenas nosso cliente no 
momento de compra”

http://www.orivarzea.pt/pt


18
Grande Consumo

GC - Em Espanha foi anunciada uma parceria com a EDP 
para a comercialização de energia. É esperado que este 
serviço se verifique também em Portugal?
MS – Essa parceria, em concreto, foi assinada, de momento, 
apenas para Espanha. O que não quer dizer que não seja 
expectável que venha para Portugal. Geralmente, Espanha, 
ao ser um mercado maior, é destino dos serviços que podem 
vir eventualmente para Portugal. Nesta altura, está apenas 
previsto para Espanha. Contudo, gostaríamos que o mesmo 
abrangesse Portugal. 

GC - É este o rumo do retalho moderno? Estabelecer 
parcerias de modo a valorizar, ainda mais, a sua proposta 
de valor?
MS – Vendemos soluções. É isso que fazemos. Se um cliente 
vem ter connosco com uma necessidade, temos que ter a 
capacidade de perceber qual é, ainda que venha, muitas vezes, 
com uma ideia pré-concebida do que pretende adquirir. Mas, 
por vezes, a necessidade evidenciada é melhor resolvida com 
outro tipo de solução, pelo que é comum dizer aos nossos 

colaboradores que a Media Markt não vende produtos, vende 
soluções. E se um cliente apresenta uma determinada neces-
sidade, temos que encontrar, dentro do leque de produtos e 
serviços que possuímos, aquele que melhor se adapta aquela 
necessidade. Pois isso vai fazer com que o cliente saia da nossa 
loja satisfeito, mesmo que, por vezes, acabe por gastar um 
valor superior, ou inferior, face aquilo que inicialmente tinha 
previsto. Do ponto de vista da satisfação do cliente, é muito 
mais significativo do que entregar, simplesmente, um determi-
nado produto que vinha à procura e, com ele, uma determina-
da expectativa.

GC – Como é que essa dimensão de atendimento é pas-
sada aos colaboradores da empresa?
MS – Dessa forma mesmo. Temos um foco muito grande no 
serviço, fazemos formação com as equipas para que tenham 
também esta visão. É óbvio que, em 15 anos, muita coisa mu-
dou. E o que se pedia às equipas, há 15 anos, é muito distinto 

do que se pede nesta altura. Para que tal seja exequível, é 
necessário que acompanhemos e que as equipas estejam 
devidamente informadas. Fazemos, inclusivamente, inquéri-
tos de satisfação aos clientes internos, aos nossos colabora-
dores, de modo a avaliar o estado de espírito das pessoas.
Como resultado dos mesmos, um dois eixos de melhoria 
derivados foi a necessidade de haver um maior fluxo de 
informação. Aprendemos com isso e passou-se a partilhar 
mais informação com os colaboradores, que, ao sentirem-se 
mais formados e informados, apresentam-se, naturalmen-
te, muito mais comprometidaos com a visão do negócio, 
passando a transmitir a mesma aos clientes. 

GC – Que balanço pode fazer destes 15 anos da Media 
Markt em Portugal? A casa-mãe está satisfeita com os 
resultados apresentados?
MS – Diria que sim. 2019 foi um ano histórico para a 
operação da Media Markt em Portugal. Foram muitos anos 
de investimento, com algumas dores de crescimento fortes. 
Tivemos anos menos bons, mas, nos últimos dois a três 

anos, sob alçada direta de Espanha, a opera-
ção nacional tem corrido muito bem. Desde 
2016 temos vindo a ter uma evolução muito 
positiva e culminou, em 2019, com um ano 
excecional, coroado com a eleição da Melhor 
Loja de Portugal na categoria de Electrónica 
de Consumo.

FJS – Foi um orgulho enorme para a Media 
Markt conquistar essa distinção. Estávamos 
de parabéns pelos 15 anos, associado aos 
melhores resultados de sempre em Portugal, e 
esta felicitação por parte dos nossos clientes 
e este sinal de satisfação com o trabalho 
desenvolvido diariamente concorreram, no 
seu conjunto, efetivamente, para um ano 
extraordinário.

GC - O que seria um bom exercício de 
2020 para a Media Markt?
MS – Gostaríamos de continuar a garantir 
que continuamos a merecer a confiança dos 

nossos clientes, isso configuraria um ano extraordinário. 
Porque, se garantirmos a confiança dos nossos clientes, é a 
base para podermos ser sustentáveis. A partir daqui, segu-
ramente, os números vão aparecer, os resultados vão surgir. 
Mas a base será, sempre, continuar a merecer a confiança 
dos nossos clientes. E é para isso que trabalhamos, todos 
os dias. 
A Media Markt, quando chegou a Portugal, vinha com a 
visão global de aproximar tecnologia dos clientes e torná-la 
o mais acessível possível. Colocar o cliente no centro é 
muito mais do que disponibilizar um produto e um preço. 
É proporcionar-lhe uma panóplia de soluções, de modo 
a ir de encontro à sua maior informação e exigência. O 
que faz com que seja muito mais desafiante para nós ter 
a segurança de que o conseguimos satisfazer. E merecer a 
sua confiança é, para nós, sinónimo de um ano de 2020 
extraordinário. 
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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

http://www.cartaostaples.com/
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Já são conhecidos os vencedores 
da edição 2019/2020 da iniciativa A 
Melhor Loja de Portugal, promovida, 
pela Grande Consumo, em parceria 
com o seu parceiro internacional 
Q&A. Os prémios foram entregues 
a 14 de novembro, numa gala 
realizada no Pure Restaurante Bar, 
em Oeiras. Na edição deste ano, 
foram eleitos 26 vencedores, entre 
220 insígnias a concurso, entre lojas 
físicas e online.

RETALHO
TEXTO Carina Rodrigues
FOTOS Sara Matos

A MELHOR LOJA DE PORTUGAL
DISTINGUIU VENCEDORES

Vanessa Romeu, Milton Rego e Micaela Ferreira receberam o prémio de Retalhista do Ano 2019/2020 atribuído ao Lidl
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RETALHO

Ainiciativa A Melhor Loja/Retailer of the Year 
tem como principal objetivo gerar atenção 
positiva para as marcas e fornecer mais 
informações sobre a opinião do consumidor 
sobre as suas lojas. O resultado é a combi-
nação valiosa de conhecimento e marketing, 
através de dados confiáveis dos consumi-
dores. Recorde-se que os dados recolhidos 
são auditados e validados por notário no país 
de origem do prémio, a Holanda, e onde se 
encontra a plataforma de votação: amelhor-
loja.pt. As avaliações são gratificantes para 
marcas, motivacionais para os seus funcioná-
rios e atribuem o poder aos consumidores, a 
melhor maneira de incentivar a melhoria da 
satisfação do cliente.
Com presença no mercado europeu ao longo 
de mais de 15 anos, esta iniciativa realizou-
-se, em 2019, em dez países: Alemanha, 
Áustria, Bélgica, Holanda, Itália, Luxemburgo, 
Rússia, Suécia, Suíça e Portugal. Na edição de 
2020/2021, juntar-se-ão mais três mercados: 
Dinamarca, Grécia e Polónia.
Com um total de 40 mil votos gerados por 
14 mil consumidores, a Melhor Loja de Por-
tugal contribuiu, de forma ativa, para os mais 
de dois milhões de votos angariados por este 
conceito que premeia o retalho em todo o 
espaço europeu. Os consumidores reconhe-
cem como marca distintiva o selo atribuído 
aos vencedores e veiculado nas mais distintas 
ações comerciais, de marketing ou comuni-
cação.
Ter um mínimo de cinco lojas em funciona-
mento (no caso das lojas físicas) ou loja web 
é o critério de base de participação na inicia-
tiva A Melhor Loja, que elege como vencedo-
res as insígnias que obtiverem a mais elevada 
nota (corrigida e ponderada) e o mínimo de 
380 votos por categoria, para se apurararem 
para a final, numa primeira fase. O vencedor 

é, depois, eleito dentro do leque de marcas 
que cumpram os critérios estabelecidos. 
Caso não se cumpra esses critérios, o prémio 
numa determinada categoria não é entregue. 
Quantos mais votos angariados, menor a 
correção da nota final referente às avaliações 
das lojas.
Os consumidores avaliam os operadores nas 
diferentes categorias relativamente ao seu 
desempenho em dez aspetos e, igualmen-
te, numa escala de 1 a 10. São eles preço, 
campanhas e ofertas especiais, qualidade do 
produto, diversidade da oferta, especializa-
ção, relação com o cliente, serviço, primeiro 
impacto, experiência de compra e credibi-

lidade. O retalhista com a melhor avaliação 
ponderada (número de votos mais avaliação 
de lojas) é coroado como o melhor daquele 
ano, na sua categoria e país, eleito pelos 
consumidores, que podem, igualmente, ser 
premiados.
Eleito o Retalhista do Ano Portugal 
2019/2020 (prémio global atribuído entre 
todos os vencedores e igualmente vota-
do pelos consumidores), o Lidl vai agora 
competir pelo título de Retailer of the Year 
na Europa, votação feita entre todos os que 
venceram (lojas físicas e online) nos diferen-
tes mercados europeus onde esta iniciativa 
se faz representar.
A eleição para Retailer of the Year - A Melhor 
Loja é uma grande fonte de informação so-
bre o desempenho da loja (física ou online). 
A edição de 2020/2021 será anunciada em 
breve.
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João Rodrigues recebeu em nome da Decathlon o prémio de Melhor Loja de Portugal 
na categoria de Artigos de Desporto

Sónia Lascasas recebeu em nome da Bertrand o prémio de Melhor Loja de Portugal 
na categoria de Livraria, entregue por Nuno Pinto de Magalhães, da SCC

Anna Lenz recebeu em nome da Nespresso o prémio de Melhor Loja de Portugal na 
categoria de Cafetaria

Miguel Neves recebeu em nome da Fnac o prémio de Melhor Loja de Portugal na 
categoria de Música, Jogos e Filmes, entregue por Fernando Cortez e João Guerra da 
Companhia Espirituosa

A Melhor Loja de Portugal 2019/2020

No segundo ano, em Portugal, do maior selo dedicado ao retalho no espaço 
europeu, foram eleitas 26 marcas das mais diversas áreas. A Melhor Loja de 
Portugal 2019/2020 teve os seguintes vencedores:

Categoria

Artigos de Desporto

Bricolage, Decoração e Jardim

Brinquedos

Cafetaria

Cosmética

Eletrodomésticos

Eletrónica de Consumo

Livraria

Material de Escritório

Material Escolar e Papelaria

Mobiliário e Decoração

Moda

Música, Jogos e Filmes

Óticas

Padaria e Pastelaria

Posto de Abastecimento de Combustível

Restauração Rápida

Sapataria

Supermercados 

Supermercados de Proximidade 

Telecomunicações Móveis

Telefones e Acessórios 

Decathlon

Leroy Merlin

Toys ‘R’ Us

Nespresso

Kiko Milano

Worten

Media Markt

Bertrand

Ikea

Staples

Ikea

C&A

FNAC

Multiópticas

A Padaria Portuguesa

Repsol

McDonald’s

Seaside

Lidl

My Auchan

Vodafone

Worten Mobile

Lidl 

Vencedor global

Melhor Loja de Portugal  (lojas físicas)
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Carlos Fernandes recebeu em nome da Leroy Merlin o prémio de Melhor Loja de 
Portugal na categoria de Bricolage, Decoração e Jardim

José Oliveira recebeu em nome da Toys “R” Us o prémio de Melhor Loja de Portugal 
na categoria de Brinquedos

João Paulo Peixoto recebeu em nome da Staples o prémio de Melhor Loja de Portugal na 
categoria de Material Escolar e Papelaria, entregue por Nuno Pinto de Magalhães, da SCC

Charlotte Brenninkmeijer recebeu em nome da C&A o prémio de Melhor Loja de 
Portugal na categoria de Moda, entregue por Fernando Cortez e João Guerra da 
Companhia Espirituosa

Sílvia Silva recebeu em nome da Kiko Milano o prémio de Melhor Loja de Portugal na 
categoria de Cosmética

Miguel Sousa recebeu em nome da Media Markt o prémio de Melhor Loja de 
Portugal na categoria de Eletrónica de Consumo

Sandra Silva e Sandra Alves receberam em nome da Multiópticas o prémio de Melhor 
Loja de Portugal na categoria de Óticas, entregue por André de Carvalho, da Redbull

Jorge Moreira, Tiago Ferreira e Luís Bernardo receberam em nome da Repsol o 
prémio de Melhor Loja de Portugal na categoria de Posto de Abastecimento de 
Combustível, entregue por André de Carvalho, da Redbull
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Inês Martins recebeu em nome da Seaside o prémio de Melhor Loja de Portugal na 
categoria de Sapataria, entregue por Pedro Matos, do Electrão

Milton Rego e Micaela Ferreira receberam em nome do Lidl o prémio de Melhor Loja 
de Portugal na categoria de Supermercados, entregue por Pedro Matos, do Electrão

Paulo Santos recebeu em nome da Wook o Webshop Award na categoria de Livraria, 
entregue por Gerwin Souman, da Q&A

Olga Frazão recebeu em nome da Staples o Webshop Award na categoria de Material 
de Escritório, entregue por Gerwin Souman, da Q&A

João Morão e Hugo Molha receberam em nome da My Auchan o prémio de Melhor 
Loja de Portugal na categoria de Supermercados de Proximidade, entregue por Lídia 
Tarré, da Gelpeixe

Eunice Quintas e Jorge Gouveia receberam em nome da Vodafone o prémio de 
Melhor Loja de Portugal na categoria de Telecomunicações Móveis, entregue por 
Lídia Tarré, da Gelpeixe

Pedro Pinto recebeu em nome do Continente o Webshop Award na categoria de 
Material Escolar e Papelaria, entregue por Juan José Llorente da Adyen

André Vieira e Isabel Dias receberam em nome da Auchan o Webshop Award na 
categoria de Supermercados, entregue por Juan José Llorente da Adyen
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Veja a galeria de
imagens do evento aqui:

Veja o vídeo da 
reportagem aqui: 

Webshop Awards 2019/2020
Categoria

Livraria 

Material de Escritório

Material Escolar e Papelaria

Supermercados

Vencedor global
Webshop Award (lojas digitais)

Wook

Staples

Continente

Auchan

Wook

Lidl Retalhista do Ano Portugal

Nuno Pinto de Magalhães e Natália Capela, da Sociedade Central de Cervejas

João Mateus, da Mediaway, Pedro Pimentel, da Centromarca, e André de Carvalho, 
da Redbull

Pau Gorina Fernandéz, da Parfois, Ludmy Paiva e Juan José Llorente, da Adyen

https://grandeconsumo.com/galeria/#lg=1&slide=0
https://youtu.be/AJD-HEXmhKM
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“O ‘cartão de cidadão’ 
da marca própria tem que 

estar muito bem definido”

RETALHO
TEXTO Bárbara Sousa
FOTOS Sara Matos
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“O ‘cartão de cidadão’ 
da marca própria tem que 

estar muito bem definido”

G digo qualidade, não é só a qualidade sensorial, do ponto 
de vista da agradabilidade do produto. É a perceção 
dessa qualidade e, às vezes, a qualidade intrínseca. 
Quando falamos em melhorar o perfil nutricional do 
produto e em oferecer um produto de origem nacional, 
estamos a trabalhar a qualidade nas suas várias verten-
tes, que não só a da sensação. 

GC - Há alguns bons anos, o Continente introduziu 
uma inovação nos seus produtos, que foi o semáfo-
ro nutricional. A liderança também se faz por este 
tipo de preocupações relativamente aos produtos 
que se colocam no mercado?
AA – Sem dúvida. O papel do líder também é tomar e 
assumir riscos e, às vezes, riscos que implicam perdas. 
Quando tomámos a decisão de colocar o semáforo nu-
tricional, percebemos que íamos chamar a atenção do 
cliente para algo que tem impacto. Assim como o que 
estamos a fazer agora pode ter impacto negativo nas 
vendas, numa primeira fase. Mas acreditamos que o pa-
pel do líder é educar, fazer as coisas bem, dar o primeiro 
passo, mesmo que isso tenha um sacrifício de vendas 
no início. O semáforo foi um exemplo dessa coragem e 
desse papel que a liderança deve ter.
Hoje, há muito mais sensibilização e está toda a gente 

rande Consumo – Qual a importância da marca 
própria para o Continente? Como é que a 
insígnia tem vindo a encarar a sua estratégia de 
marca própria?
Ana Alves – A marca própria tem um papel perfei-
tamente crucial na estratégia da insígnia. Na nossa 
proposta de valor, em tudo o que são marcas de 
fabricante, tentamos ter o maior portfólio ao preço 
mais competitivo, mas, no limite, somos copiáveis. 
Na nossa marca própria, é mais fácil fazer essa 
distinção. Muito investimento tem sido feito em 
termos uma marca relevante para o consumidor, 
não só na largura e profundidade de gama, não só 
na competitividade de preço, mas, acima de tudo, 
na qualidade e na inovação que temos trazido para 
a marca própria.

GC – Como é que os benefícios da marca 
própria têm vindo a ser passados aos consumi-
dores?
AA – A marca própria tem permitido democratizar 
o acesso a uma série de produtos. É esse o seu 
papel: torná-los acessíveis. Temos feito um caminho 
também muito profundo naquilo que é a investiga-
ção e desenvolvimento para a promoção da quali-
dade dos produtos. Aí, os consumidores têm sido, 
muitas vezes, quem nos desafia. Outras vezes, são 
provocados por nós a fazer esse caminho. Quando 

Ana Alves, diretora comercial de Marca Própria do Continente, em entrevista à Grande Consumo, 
aborda a importância de uma estratégia adequada para a marca da distribuição. Uma ferramenta 

de distinção para todas as insígnias de retalho moderno, mas, acima de tudo, uma forma de 
fidelizar os consumidores pela unicidade da oferta disponível. Sem esquecer que assumir a 

venda de uma marca própria implica a responsabilidade pelos valores que a mesma representa 
para os consumidores. Desde as origens da matéria-prima, ao packaging e à rede logística de 

abastecimento, Ana Alves realça a importância de haver consciência e sustentabilidade, em todo o 
sistema e em toda a cadeia, e de haver coragem em liderar por exemplo, comunicando com os 

consumidores com mais transparência, como o Continente já o faz, há 10 anos,  
desde que lançou o semáforo nutricional.
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muito mais desperta. Até há vários sistemas, não discutindo 
cada um deles, e ter um é um ato de coragem importante, 
porque, de uma forma simples, com códigos de cores, ajudamos 
o cliente a perceber que, pela presença destes nutrientes – sal, 
gordura e açúcares –, este é um alimento que pode consumir 
muito, moderadamente ou pouco. A ideia não é abolir nada da 
nossa alimentação, mas alertar para as quantidades. O papel 
dos nutricionistas é muito importante para nos ajudar a fazer 
este equilíbrio. 

GC - A comercialização de uma MDD para um retalhista é 
o assumir de uma grande responsabilidade? 
AA – Sabemos que, quando assumimos a distribuição das mar-
cas, não somos responsáveis pelas escolhas que estas fazem a 
montante. Nomeadamente, se o seu “sourcing” é responsável, 
se o preço é democrático e justo, se o perfil nutricional do pro-
duto é equilibrado e se o packaging’é sustentável.
Quando assumimos a venda de uma marca própria, assumi-
mos essa responsabilidade e o valor que esta tem por detrás. 
Assumimos a responsabilidade de toda a cadeia de valor que 
está subjacente a essa marca. Nesse sentido, é preciso muita 
coragem, sobretudo quando se tem um sortido tão alargado, 
como é o nosso caso.

GC - É, igualmente, possível estar hoje no mundo do 
retalho moderno sem uma estratégia de marca própria 
perfeitamente clara e definida?
AA – Não é possível. Um dos fatores mais importantes de dife-
renciação de uma insígnia é a sua marca própria. Eu, enquan-
to retalhista, tenho que, com a estratégia de marca própria, 
garantir o acesso democrático a bons produtos e a produtos 
de qualidade com baixo preço. A inovação, a qualidade dos 
produtos e o preço são os pilares básicos de qualquer marca e 
têm que estar assegurados. 
A estratégia passa por qual é o papel e os valores que estão in-
trínsecos e por detrás dessa marca. Hoje, para que uma marca 
própria seja realmente distintiva, o cliente tem que se relacionar 
com ela e entender qual é o seu papel. Tem que se rever nela, 
perceber que escolhas é que esta marca faz, que fornecedores 

escolhe, como é que os escolhe, que packaging usa, que 
nutrientes usa. O “cartão de cidadão” da marca própria tem 
que estar muito bem definido, porque, senão, a identidade 
da marca vai-se confundir e ninguém se vai identificar com 
ela.
O papel que a marca Continente tem feito, nestes últimos 
anos, e que vai continuar a fazer, é clarificar e comunicar. 
Durante muito tempo, os valores da marca não eram comu-
nicados. Sempre tivemos uma estratégia muito “low profile” 
neste âmbito, porque devemos ser reconhecidos pelos clien-
tes e não impor-nos. Mas, hoje, o cliente quer saber a quem 
é que compras, como é que compras, entre A e B qual é que 
preferes e porquê, porque tens plástico ou papel e por que o 
compras. Explicar tudo isto aos clientes é importante. 
Temos feito isto na parte do “sourcing”. Dois terços daquilo 
que comercializamos é marca própria, portanto, em cada 
três produtos, dois são feitos em Portugal e queremos que 
continuem a ser. São áreas que acreditamos que faz senti-
do, não só porque existe essa oferta e são bons produtos, 
mas até por uma questão de pegada. Não faz sentido ir 
buscar fora quando se tem aqui. 

GC - É possível separar inovação, saúde e sabor? Se 
um produto for nutricionalmente mais saudável, mas o 
sabor deixar a desejar, é vendável à mesma?
AA – Não. Eventualmente pelo nicho é que se está dispos-
to a comprometer sabor. Isto é verdade em todo o mundo, 
mas os portugueses, em especial, estão muito bem habitua-
dos. Temos uma tradição gastronómica fenomenal e não 
estamos preparados para fazer “trade off” de sabor. E diria 
que não temos de o fazer.
Há hábitos que têm de ser, lentamente, mudados. No tema 
do sal e do açúcar, se formos lentamente reduzindo, vamos 
conseguir voltar a recuperar o sabor natural dos alimentos. 
Muitas das vezes, temos de potenciar o sabor dos ingre-
dientes. Quando quero que um produto saiba verdadeira-
mente a tomate, tenho de potenciar o sabor do tomate em 
detrimento, provavelmente, do sal. É importante investir 
neste “trade off”, mas nunca sacrificar sabor.

GC - É possível quantificar o peso das vendas de MDD 
no total das vendas alimentares do Continente?
AA – A marca própria pesa cerca de um terço, semelhante 
àquilo que acontece no mercado, sendo que tem um peso 
superior em volume.

”
“Um dos fatores mais 
importantes de diferenciação 
de uma insígnia é a sua marca 
própria. Eu, enquanto retalhista, 
tenho que, com a estratégia de 
marca própria, garantir o acesso 
democrático a bons produtos e a 
produtos de qualidade com baixo 
preço”
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GC - Quanto têm crescido as vendas de produtos 
nutricionalmente mais saudáveis no âmbito da 
marca própria Continente?
AA – No que diz respeito aos produtos mais saudá-
veis, ou percecionados como mais saudáveis, sobretu-
do Continente Equilíbrio e Continente Bio, crescem a 
duplo dígito. É um alavancador de vendas.

GC - Já foi tudo inventado no que à categoria de 
marca própria diz respeito? Esta é um elemento 
de fidelização de vendas?
AA – É um elemento fortíssimo de fidelização. Posso 
ter marcas à venda, mas são marcas que as outras 
insígnias também podem ter. Mas os desenvolvimen-
tos que temos feito em cremes de rosto, por exemplo, 
são completamente disruptivos, porque não copiamos 
nenhuma marca. Como a gama Botanique, subseg-
mento dentro da gama MyLabel, que é feita com 
ingredientes biológicos. Isto fideliza, porque o cliente 
não encontra este produto em mais lado nenhum. Se 
acredita que esta é a melhor proposta para si, vai a 
este supermercado por causa disto. Se conseguirmos 
isso, em muitas categorias, começa a ser um elemento 
que fideliza. 
Como os chocolates Continente Seleção, que distin-
guimos por origem. Já não basta entregar um produto 
democrático com um preço democrático. Tenho de 
saber se os clientes estão interessados em ter mais 
cacau, em perceber as origens do cacau e quais são 
os vários sabores de cacau. Então, vamos explorar 
esse território. É legítimo a marca ter esse papel e o 
consumidor exigir isso da marca. 

GC - Comer melhor é um desafio futuro enquanto socie-
dade? A sustentabilidade assim o exige? Essa é uma res-
ponsabilidade do retalho? Promover esses hábitos através 
da sensibilização e da disponibilização de produtos que 
concretizem essa pretensão?
AA – Este é o tema mais importante e relevante que temos em 
cima da mesa. Para o Continente, é muito importante o desen-
volvimento de frescos. Frutas e legumes ocupam um espaço e 
um papel fundamental na base da nossa alimentação. Em tudo 
o que são produtos Fast Moving Consumer Goods, queremos 
garantir que têm o perfil nutricional mais equilibrado. 
Temos uma marca, que já tem alguns anos, e que estamos a 
trabalhar no seu relançamento, que é a marca Continente Equi-
líbrio, que visa justamente dar esse “plus’” Ou seja, além do que 
fazemos de forma transversal, há toda uma marca que ainda 
permite ir mais longe se os consumidores querem, de facto, uma 
alimentação nutricionalmente mais equilibrada. Assim como o 
Continente Bio e há uma procura hoje tão grande por alimentos 
biológicos. 
Mas não nos podemos limitar à oferta. Temos de garantir que 
essa oferta é feita a partir de fornecedores, de matérias-primas, 
de ciclos produtivos e de cadeias logísticas de abastecimento 
sustentáveis. Os recursos que estamos a usar são finitos e te-
mos de ter consciência disso. Temos de ser conscientes em todo 
o sistema e em toda a cadeia. 
Sustentabilidade e alimentação saudável estão perfeitamente 
integradas. A inovação joga um papel fundamental para assegu-
rar que é possível termos um sistema alimentar sustentável. 
A coragem e a vontade de fazer o seu papel de líder tem de 
acontecer. Se não o fizermos, e se esperarmos que as coisas 
evoluam naturalmente, não vamos ter tempo. O planeta não 
pode esperar.
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O pão com alma

O forno de pedra,
forno por excelência.

O trabalho manual,
chave e alma do processo.

O tempo,
o ingrediente principal.

Descubra a essência de Saint Honoré
www.painsainthonore.com

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

Com Black Friday e Cyber Monday ainda tão pre-
sentes na nossa memória coletiva, é interessante 
rever os desafios da época de promoções ao longo 
da cadeia logística. É um processo vívido, cheio 
de exemplos. Que vivemos numa era de consumi-
dores cada vez mais informados, não é novidade. 
Que o acesso transversal e ubíquo a informação é 
uma característica da nossa sociedade, é também 
senso comum. O que é uma dinâmica relativamen-
te recente, e provavelmente consequência desta 
era da digitalização, é o comportamento do con-
sumidor no que se refere à fidelização a marcas, 
produtos, mesmo a categorias. 
Sem querer incorrer em análises socioeconómicas 
aprofundadas, que certamente estão feitas por 
especialistas, é incontornável constatar que a fide-
lização é, cada vez mais, um desafio difícil. Talvez 
não impossível, mas sem dúvida desafiante.
O consumidor já não tem necessidade de adaptar 
as suas escolhas ao que está disponível num de-
terminando ponto de venda porque, virtualmente, 
o acesso a toda a informação sobre superfícies co-
merciais, produtos, serviços e análises de categoria 
o tornam soberano no processo de tomada de 
decisão sobre o que quer comprar. Por maioria de 
razão, é a montante dessa decisão que os pontos 
críticos residem e, aparentemente, o que pode 
fidelizar, fazer recair a opção por uma ou outra 
possibilidade, há-de revelar-se ao longo da cadeia 
de valor, antes dos produtos chegarem ao ponto 
de venda, físico ou digital. É o consumidor no cen-
tro do mundo e da cadeia logística. É a informação 
relativa a preferências, hábitos de consumo, a ten-
dências, o mais valioso dos recursos. Eventualmen-
te, tão valioso como as matérias-primas e a eficácia 
do processo produtivo e de distribuição.
Existem múltiplos mecanismos, sistemas e stan-
dards que permitem rastrear a cadeia de valor e 
identificar, capturar e partilhar esses dados – não 
podemos esquecer, nunca, o nosso código de bar-
ras, de que tanto nos orgulhamos e se mantém tão 
atual -, mas há variáveis que podem baralhar esta 
equação, por exemplo, as promoções.
De acordo com o estudo “Winning into the Promo 
Jungle”, elaborado pela Nielsen em 2018, quase 
metade das vendas em Portugal foram feitas em 
promoção. Os números mostram que os portugue-
ses são “promo seekers”, autênticos “caça pro-
moções”: em 2018, 46% das vendas de bens de 
grande consumo — os artigos de consumo domés-
tico mais vendidos, desde produtos alimentares a 

produtos de higiene — no mercado nacional, fo-
ram realizadas em ação promocional. O número 
supera, em larga escala, a média europeia (29%) 
e faz de Portugal o quarto país da Europa com 
maior número de vendas em promoção.
Esta é uma realidade a ter em conta. Foi nesse 
sentido que a 7.ª edição do “Estudo de Níveis 
de Serviço em Supply Chain”, da GS1 Portugal, 
recentemente apresentado, introduziu na sua 
matriz de avaliação um conjunto de questões 
relativas a níveis de serviço em promoção.
Este estudo, que conta com a colaboração de 30 
fabricantes, dos seis maiores retalhistas nacionais 
e dos dois maiores grossistas, analisa a relação 
destes operadores na área de logística de grande 
consumo. Não será, por isso, de estranhar, face 
ao anteriormente exposto, que a principal priori-
dade apontada pelos participantes seja que, em 
época de promoções, os níveis de serviço sejam 
otimizados, para garantir os níveis de stock ade-
quados às exigências dos consumidores. 
Elaborado com o objetivo de, por um lado, 
avaliar os níveis de serviço logístico e, por outro, 
identificar as oportunidades de melhoria, este 
estudo da GS1 Portugal sublinha a importância 
das áreas comerciais e de supply chain terem 
uma comunicação interna frequente e eficiente, 
no sentido de implementarem uma visão 360 
graus do negócio, de forma a criar valor para as 
organizações.   
Outros aspetos destacados, como seja o correto 
acondicionamento da mercadoria e o estado 
em que esta chega à receção das plataformas e 
entrepostos logísticos, os constrangimentos na 
faturação, a utilização correta da etiqueta logís-
tica (GS1-128) ou a colaboração entre retalhis-
tas e fornecedores nas mais diversas áreas são 
mais-valias igualmente apontadas e que acabam 
por contribuir para o que é destacado como a 
principal prioridade. 
São, na realidade, desafios que se colocam 
com maior premência em período promocional. 
Poderá estar nestes indicadores a chave do 
sucesso. Não abrimos a caixa de Pandora, nem 
encontrámos um tesouro escondido, ouvimos o 
que os principais operadores da cadeia logística 
têm a dizer sobre o assunto e aqui partilhamos 
o resultado, certos de que todos – incluindo o 
consumidor – beneficiarão da análise e adoção 
destas linhas prioritárias. A ver, talvez, já nos 
saldos, depois das festividades. Ficamos atentos.
 

DESAFIOS DA ÉPOCA DE 
PROMOÇÕES PARA A SUPPLY CHAIN

JOÃO DE CASTRO 
GUIMARÃES
diretor executivo 
GS1 Portugal - Codipor

OPINIÃO

http://www.europastry.com/


33
Grande Consumo

O pão com alma

O forno de pedra,
forno por excelência.

O trabalho manual,
chave e alma do processo.

O tempo,
o ingrediente principal.

Descubra a essência de Saint Honoré
www.painsainthonore.com

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

http://www.europastry.com/
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O papel das marcas na 
era da informação e da 
personalização

As bodas de prata da Centromarca foram assinaladas com um debate sobre o papel das marcas na 
era da informação e da personalização. Num dia para celebrar as marcas, o congresso “Marcas. 
Uma parte do meu mundo, uma parte de mim” procurou abordar de que modo são as marcas 
que contribuem para uma economia mais competitiva e uma sociedade mais enriquecedora. Um 
momento, também, de descoberta e redefinição de objetivos da Centromarca, passada que está a 
barreira de 25 anos ao serviço e na defesa das marcas em Portugal. 

CONSUMO
TEXTO Carina Rodrigues
FOTOS Sara Matos
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As marcas são uma garantia de qualidade e um 
meio de diferenciação. Representam, hoje, 
uma das frentes da democracia, uma vez que a 
aspiração de acesso às melhores marcas é força 
de mudanças a nível político e social. A rique-
za de um país é tanto maior quanto as marcas 
nele representadas. Os valores e dimensões de 
identidade que nos definem enquanto sociedade 
são muito vincados pela existência das marcas, 
que são uma força motriz do mundo em que 
vivemos.
Esta foi a nota dominante das intervenções de 
abertura do Congresso “Marcas. Uma parte do 
meu mundo, uma parte de mim”, dinamizado 
pela Centromarca – Associação dos Produtos de 
Marca para assinalar os seus 25 anos. No passa-
do dia 21 de novembro, no Auditório Professor 
Simões dos Santos, na Cidade Universitária, em 
Lisboa, falou-se de marcas, do seu papel e dos 
desafios que enfrentam numa era acelerada pela 
disrupção tecnológica. E, sobretudo, do modo 
como, face a estes desafios, continuam a posi-
cionar-se perante o consumidor.
Numa altura em que os negócios são cada vez 
mais desmaterializados, com o digital a assu-
mir-se como plataforma de vendas, as marcas 
deparam-se com novas oportunidades, mas 
também com novos desafios. “Em qualquer dos 
ângulos que coloquemos a questão, as novas plata-
formas representam sempre novas oportunidades, 
mas também novas dificuldades e novos riscos. O 
simples facto de permitirem o acesso a um número 
incomparavelmente maior de consumidores é, por si 
só, motivo para lhes ser dada a merecida atenção e, 
sempre que justificável, a realização de investimen-
tos consentâneos com a presença que se pretende 
alcançar ou o espaço que se pretende conquistar. 
Mas, quando pensamos, por exemplo, nas principais 
marcas portuguesas, os desafios e as dificuldades 
são também muitos. Desde logo, como se distinguir, 
como comunicar, em que plataformas estar, quan-
do, no caso de muitas delas, a sua notoriedade e 
força reside no mercado português ou no conjunto 
mais ou menos limitado de mercados em que está 

presente. Depois, porque a presença no mercado digital global exige 
uma resposta logística e comercial, antes e depois da venda, à altura. 
Ou, também, há que ter presente que as assimetrias negociais que 
existem a nível de mercado interno são infinitamente multiplicadas 
quando pensamos nos principais operadores do retalho digital. A 
questão do respeito pela marca e dos riscos associados está hoje na 
ordem do dia e só agora vemos os principais ‘players’ digitais a darem 
passos mais substantivos para o respeito da propriedade intelectual 
nas suas plataformas e respetivos marketplaces”, introduz Pedro 
Pimentel, diretor geral da Centromarca.
Da mesma forma que o consumidor é único, mova-se na esfera 
física ou digital, também as marcas têm que saber adaptar-se à 
vivência em qualquer um desses mundos. A marca, a comunica-
ção e o marketing têm que estar alinhados em todo o espaço que 
a empresa detentora da marca se move e têm que ser suficiente-
mente versáteis, mantendo, contudo, em quaisquer circunstân-
cias, a sua identidade, o seu propósito e as suas bandeiras.
Longe vai o tempo em que a relação entre os consumidores e as 
marcas era vagarosa. O consumidor muda a realidade das marcas, 
que têm de se ser consistentes em todos os canais, formas de 
comunicação e experiências de consumo, mas também na execu-
ção. Em plena era da informação, a personalização e a fidelização 
dos consumidores às marcas são, talvez, dos maiores desafios que 
estas enfrentam. “Os consumidores utilizam, em média, cerca de 
30 programas de fidelização, mas estes são programas assentes em 
descontos, quando o que consumidor quer é o aprofundamento da 
relação com as marcas”, nota Clara Cardoso, Partner da Return on 
Ideas. “Os programas não dão resposta à expectativa de inteligência 
por parte das marcas, tendo em conta o nível de informação que hoje 
existe de cada consumidor. Mais de 80% dos consumidores não se 
sentem cuidados pelas marcas”.
Da mesma forma que um produto não se pode dissociar da 
necessidade que satisfaz, uma marca não se deverá dissociar da 
experiência que proporciona, ou seja, aquilo que leva o consumi-
dor, em concreto, a preferir esta ou aquela marca quando compra 
um produto ou utiliza um serviço. 
A digitalização da comunicação introduziu, para além da facilidade 
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de acesso, a velocidade. Tudo se tornou mais instantâneo, 
mas também mais efémero. “As notícias de ontem são velhas 
hoje. Os jornais de hoje são já passado”, exemplifica o diretor 
geral da Centromarca. “Mas, quando conseguimos o distan-
ciamento necessário, também percebemos que a relevância 
suplanta a novidade e as marcas que são efetivamente res-
ponsáveis e humanas, que não são ‘fake’ e conseguem ter uma 
relação personalizada com os seus públicos atingem níveis de 
notoriedade e reputação fortíssimos. E esse é um percurso que 
permite construir sustentabilidade e valor a longo prazo”.
É neste mesmo sentido que, para Tomás Froes, CEO da 
Partners, quando se trabalha com marcas, é essencial ter 
uma visão de longo prazo. “As marcas com maior notoriedade 
são as que conseguem converter melhor e mais barato. A ava-
liação da performance das marcas é feita à semana e esque-
ce-se a avaliação a longo prazo, porque a construção de uma 

New. 
Como vão, então, as marcas mudar a vida 
dos consumidores? “As marcas têm que fazer 
mais do que vender coisas”, responde An-
tónio Paraíso, consultor no sector do luxo. 
“Devem ter propósitos, inspirar as plateias e 
abraçar causas. A diferença entre as marcas de 
luxo e as de consumo está no tipo de causas. 
Por exemplo, o luxo abraça a arte e a cultura, 
pela elevação do nível, e a beleza, porque esta 
vende. Veja-se o caso da Bulgari, que vai pa-
trocinar a recuperação de 96 estátuas antigas. 
Uma marca de luxo valoriza e trabalha mais a 
intangibilidade do que a tangibilidade”. 
A personalização é já hoje uma realidade em 
diversos mercados e tipos de produto e o 
sector do luxo é, a este respeito, paradigmá-
tico. No universo dos Fast Moving Consumer 
Goods, pela natureza do negócio e do pro-
duto, se pensada à escala do indivíduo, essa 
personalização é bastante mais complexa. 
“Estamos a falar de produtos com preços uni-
tários diferentes, eficiências produtivas muito 
mais elevadas, cadências de produção muito 
fortes. É claro que essa personalização, se pen-
sada pela tipificação de grupos bem referencia-
dos de consumidores, tende a existir e é cada 
vez mais um fator fundamental na conquista de 
uma posição relevante no mercado. No entanto, 
se olharmos pelo ângulo da relação, para além 
do produto, da marca com o seu utilizador, o 
seu consumidor, aí sim, encontramos já, mesmo 
no universo do grande consumo, um número 
substancial de exemplos em que essa personali-
zação e interação estão bem presentes, em que 
são objetivamente trabalhadas pelas marcas e 
desejadas pelos consumidores”, sublinha Pedro 
Pimentel.
As marcas continuam a ter como princi-
pal objetivo ajudar a melhorar a vida dos 
consumidores, mesmo face à renovação e 
alargamento dos modelos de retalho. Muitas 

marca é feita ao longo do tempo. Da identificação da marca ao 
ato da compra, o Big Data ajuda a entender o percurso que é 
feito. Mas há um capital emocional que não está a ser apro-
veitado e a criatividade permite fazê-lo. Trata-se do Big Data 
versus o Long Data”.
Porém, é um facto que a tecnologia é fundamental para aju-
dar as marcas a vender. “Muitas vezes, são os consumidores a 
divulgar as marcas gratuitamente nas suas plataformas digitais”, 
lembra Álvaro Covões, Managing Director da Everything is 
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dessas melhorias são intrínsecas às próprias marcas 
e aos produtos que as ostentam e independentes 
do espaço onde o consumidor acede à marca ou 
do modelo de retalho em que a mesma é comer-
cializada. “Pensemos na inovação e na conveniência 
ou na sustentabilidade ambiental e no melhoramento 
nutricional. Mas, para que tal função seja cumprida, é 
preciso que o consumidor conheça a marca, que possa 
ter acesso à marca, que possa escolher a marca. E aí, 
sim, há modelos de retalho mais avessos às marcas, 
que introduzem pouco a inovação nos seus espaços, 
que deixam pouca margem de escolha ao consumidor. 
E o pior que uma sociedade pode fazer é deixar cair 
excelentes produtos e excelentes marcas porque, pura e 
simplesmente, não as conhece, nunca ouviu falar delas”, 
alerta o diretor geral da Centromarca.
Nos dias de hoje, não faz mais sentido falar da 
dicotomia entre marcas de fabricante e marcas de 
distribuição. “Faz sentido falar de serviço ao consumi-
dor”, defende Gonçalo Lobo Xavier, diretor geral da 
Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição 
(APED). “Há vários sectores onde as marcas próprias 
tiveram um papel relevante no seu desenvolvimen-
to. O medo de que as marcas próprias iam tirar das 
prateleiras as marcas da indústria esfumou-se. Há dez 
anos que o peso das marcas próprias nas vendas está 
estabilizado nos 30% a 35%”.
O diretor geral da APED lembra que as marcas bran-
cas apareceram para dar resposta a uma necessidade 
do consumidor de acesso a determinados produtos, 
que dificilmente teria por uma questão de preço. 
Hoje, essa necessidade já não se coloca e as marcas 
dos retalhistas têm um enquadramento completa-
mente diferente. “O retalho também faz um caminho 
de inovação e investimento e anda de braços dados 
com a indústria na resposta aos grandes temas do mo-
mento: desperdício alimentar, saúde, etc. Em volume, as 
marcas próprias representam 41% das vendas. Abaixo 
dos 51% de Espanha. É uma tendência de mercado, 
mas que, no final do dia, obedece a uma decisão do 
consumidor”. 
Não obstante, numa superfície comercial, onde os 
metros não são infinitos, de cada vez que há um 
reforço dos retalhistas em relação às suas próprias 

marcas, há também, na opinião de Pedro Pimentel, menos espaço para as 
marcas de fabricante. “A autoestrada de chegada às prateleiras tem, nalguns 
casos, mais obstáculos. A exposição na prateleira é um dos fatores críticos para 
o sucesso de uma inovação. O consumidor é rei, mas escolhe entre aquilo que 
lhe foi dado a escolher com base numa seleção prévia”.
No mundo do chamado grande consumo e no atual formato de retalho, 
as marcas e as empresas que as detêm precisam das prateleiras físicas ou 
virtuais dos retalhistas para contactar o consumidor. “As melhores marcas 
precisam dos melhores clientes para atingirem os melhores consumidores. Num 
mundo ideal, o clima da relação entre uns e outras seria sempre de cooperação. 

Mas o mercado é altamente concorrencial e os retalhistas, 
com a sua dupla figura de cliente, mas também concorrente, 
geram em alguns momentos, pela pressão que colocam ao 
longo da cadeia de valor e na prateleira, com os produtos das 
suas próprias marcas, um clima de tensão e de forte competi-
ção. Contudo, nos anos que levo já de Centromarca, tenho a 
perceção que o momento atual poderia ser o que normalmente 
se designa como de coopetição e parece existir, hoje, um clima 
mais distendido, uma melhor cooperação entre os dois lados 
e mesmo a nível institucional isso parece-me visível. A inter-
venção institucional da APED neste Congresso das Marcas 
parece-me ser um bom exemplo disso mesmo”, 
conclui Pedro Pimentel.

Veja o vídeo da reportagem aqui: 

https://youtu.be/NoeIfsbGYkg


38
Grande Consumo

“Mais que produtos, estamos a 
investir para criar um capital 

muito importante para o nosso 
futuro: a preferência dos 

portugueses”TEMA DE CAPA
TEXTO Bruno Farias
FOTOS Sara Matos



39
Grande Consumo

Seis milhões de euros de investimento, mil referências disponíveis de imediato, 50% 
de produtos nacionais, com o objetivo de subir para 70% a curto prazo. Estes são 

alguns dos números da mais recente aposta do Intermarché: a marca PorSi. Umbrela 
que passa a englobar grande parte do sortido do retalhista em áreas tão distintas 

como a higiene ou o alimentar, com segmentações e ofertas diferentes. Uma aposta 
numa marca agregadora, que se quer afirmar como uma “marca diferenciadora, 

capaz de entrar em casa dos consumidores” e que se pretende que represente um 
terço das vendas do operador retalhista. Palavras de Martinho Lopes, administrador 

do Intermarché, que aborda as motivações por detrás de um dos maiores 
lançamentos de sempre da insígnia presente há quase três décadas no país.

Grande Consumo - A que se deve a aposta 
na estratégia de marca única para a marca 
própria do Intermarché? Quais são os seus 
objetivos qualitativos e quantitativos?
Martinho Lopes - O nosso objetivo passa por 
criar uma marca transversal, com um portfólio 
muito abrangente. Com este projeto, o Grupo 
Os Mosqueteiros está a apostar numa nova 
dinâmica, com vista a consolidar um maior 
reconhecimento por parte dos clientes. O 
principal objetivo foi criar uma marca diferen-
ciadora, capaz de entrar em casa dos consumi-
dores. PorSi é a aposta segura dos clientes que 
interagem com vários produtos, em momentos 
diferentes do seu dia, e que beneficiam dos 
elevados padrões de qualidade de todos eles. 
Isto faz com que, na dúvida, na escolha de um 
produto numa categoria onde o consumidor 
não conheça, PorSi apresenta a segurança de 
que irá ao encontro das suas necessidades. 
O objetivo que traçámos, em termos quantita-
tivos, é que a marca PorSi detenha cerca de um 
terço da quota de vendas e espaço das lojas 
Intermarché.

GC - Este era o “timing” ideal para concreti-
zar esta operação? A entrada da Mercadona 
em Portugal assim o obrigou ou esta corre-
lação não pode, simplesmente, ser feita?
ML - Este é o momento certo para fazer nascer 
uma nova marca e não está relacionado com a 
nossa concorrência. O Intermarché está há 28 
anos em Portugal e acreditamos que este é o 

momento certo para dar este passo e desenvol-
ver uma marca com a qual os portugueses se 
identifiquem e que queiram ter nas suas casas. 
Os portugueses precisavam de adquirir confian-
ça nos nossos produtos e, hoje, percecionam 
e valorizam os nossos valores de qualidade e 
proximidade. Temos este capital de confiança e 
PorSi vai conseguir aumentar a notoriedade dos 
nossos produtos e tornar-se a marca que vive 
na casa dos portugueses.

GC - Como é que se declina a marca? É uma 
marca única para um posicionamento úni-
co? Ou dentro da mesma marca podemos 
encontrar algumas declinações?
ML - PorSi é a marca umbrela que apresenta 
uma oferta dedicada aos seguintes segmentos: 
PorSi Select, PorSi BIO, PorSi Viva Bem. As de-
clinações dizem respeito a segmentos da marca 
mais gourmet, biológicos e a uma alimentação 
equilibrada.

GC - A chegada da marca PorSi representa 
o fim das outras marcas próprias do Inter-
marché?
ML - Algumas das nossas marcas desaparecem 
e outras mantêm-se. Em alguns segmentos, 
percebemos que não fazia sentido ter a marca 
PorSi, porque existe um histórico e uma narrati-
va de determinadas marcas que não queremos 
perder e que já são valorizadas pelos nossos 
consumidores. O mais fácil é, talvez, dar um 
exemplo muito prático de um caso. Olhando 
para a Selecção de Enófilos, a nossa marca de 
vinhos, percebemos que o “naming” reflete, 
exatamente, o conceito dos nossos vinhos, 
vinhos únicos cujas castas foram especialmente 
selecionadas por enólogos. A nossa marca de 
vinhos tem um histórico grande e é internacio-
nalmente reconhecida e premiada, não fazia 



40
Grande Consumo

”

“O objetivo que traçámos, em 
termos quantitativos, é que a 
marca PorSi detenha cerca de um 
terço da quota de vendas e espaço 
das lojas Intermarché”

Martinho Lopes, administrador do Intermarché, 
assume que a insígnia tem como objetivo 
atingir, de forma progressiva, os 30% de vendas 
em marca própria. A introdução da PorSi visa 
contribuir para isso mesmo

sentido alterar o seu nome, seria quase como recuar 
e abdicar desse legado. Neste caso, não estaríamos 
a acrescentar valor.

GC - Trata-se de uma decisão estratégica espe-
cífica para o mercado nacional? Ou será exten-
sível ao espaço europeu onde Os Mosqueteiros 
se fazem representar?
ML - Foi algo pensado tendo em conta as espe-
cificidades do mercado nacional. A nova marca 
representa a missão do Intermarché: trabalhar para 
dar resposta às necessidades dos seus clientes. Por-
Si significa por todos os consumidores e clientes e é 
um projeto único dentro da cadeia de distribuição. 
Esta marca foi pensada e totalmente desenhada 
para o mercado nacional. É uma marca que espelha 
o nosso ADN e missão desde que chegámos a Por-
tugal: trabalhamos pelos nossos clientes, “por si”.

GC - São seis milhões de euros de investimento 
para dinamizar vendas num total de quantos 
SKUs e em quantas categorias? A marca PorSi 
estará presente nas categorias mais vendidas 
do mercado? Pretende ser uma marca transver-
sal?
ML - Já temos cerca de mil SKUs nas nossas lojas, 
mas, mais que produtos, estamos a investir para 
criar um capital muito importante para o nosso 
futuro: a preferência dos portugueses. A marca 
PorSi tem uma oferta abrangente em, praticamen-
te, todas as categorias. Queremos ter uma marca 
que satisfaça amplamente as necessidades dos 
consumidores, independentemente da performance 
das categorias, e já temos um plano traçado para o 
concretizar.

GC - Quais são as mais-valias desta nova marca 
para os consumidores portugueses?
ML - PorSi é uma marca familiar. Transversal aos fi-
lhos dos nossos clientes, aos seus avós. PorSi é para 
pessoas extremamente informadas, curiosas, que 
procuram adaptar os seus estilos de vida e das suas 
famílias com opções mais saudáveis e sustentáveis. 
São pessoas que sentem necessidade de se adaptar 
aos novos tempos. Estes consumidores procuram 
novos ingredientes e estilos, fazem mais exercício, 
procuram estar ocupados com mais atividades e 
têm menos tempo para a vida doméstica, pelo que 
precisam de soluções de confiança que sejam, em 
simultâneo, práticas e económicas. 

GC - Qual o peso das vendas de MDD para a 
insígnia? O objetivo é aumentar o seu contri-
buto? Em quanto, ou para quanto, percentual-
mente?
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ML - O peso das marcas próprias no Inter-
marché é de 24,5%. O objetivo é, progressi-
vamente, atingir os 30%. Uma meta que só 
é possível com o histórico de confiança que 
o Intermarché conseguiu, ao longo de quase 
três décadas em Portugal, e entregando a 
melhor relação qualidade/preço aos nossos 
clientes.

GC - Qual a importância da produção 
nacional para a produção de MDD do 
Intermarché?
ML - O tema da produção nacional é 
estratégico para o Intermarché. Prova disso 
são as duas grandes iniciativas desenvol-
vidas neste âmbito: o Programa Origens e 
o Prémio Intermarché Produção Nacional. 
O primeiro foi lançado há 20 anos e visa 
dois objetivos principais: por um lado, dar 
expressão à produção nacional, contribuin-
do para o desenvolvimento económico do 
país; por outro lado, facilitar o acesso dos 
consumidores a produtos genuinamente 
nacionais, de qualidade e a preços baixos. 

O Programa Origens resulta do estabe-
lecimento de parcerias entre o grupo e 
diversos produtores nacionais. Atualmente, 
estas parcerias estendem-se por todo o 
país e espelham a sazonalidade nacional 
e a cultura gastronómica nas categorias 
hortofrutícolas, carne e peixe. O programa 
tem já um peso de 20% nas vendas dentro 
dos produtos das nossas marcas. 
Mas o apoio à produção nacional não fica 
por aqui. Para além do Programa Origens, 
o Intermarché está já na sexta edição do 
Prémio Intermarché Produção Nacional, que 
procura valorizar o que de melhor se faz em 
Portugal, premiando os vencedores desta 
iniciativa com a certeza do total escoamen-
to de produto pela rede de lojas da insígnia. 
Com PorSi vamos continuar a intensificar 
este trabalho com os produtores nacionais, 
vamos, inclusive, alargar o espectro no que 
diz respeito ao alimentar e aos frescos. 
Relativamente aos restantes produtos, o 
objetivo é aumentar o número de referên-
cias produzidas em território nacional e 
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desenvolver produtos que respondem às reais 
necessidades dos portugueses. Fórmulas com 
menos sal e gordura e mais sustentáveis corres-
pondem ao caminho que pretendemos trilhar.

GC - Iremos assistir à redução do número 
de artigos de fabricante nas lojas Inter-
marché em função da transversalidade da 
marca PorSi?
ML - Não, as mudanças não afetam a disponi-
bilidade de outras marcas no linear. Para já, va-
mos ter um total de mil referências, sendo que 
este número subirá para duas mil, em 2020, e 
três mil no ano seguinte. A supressão de alguma 
oferta será resultado daquilo que o consumidor 
ditar, através das suas escolhas.

GC - A marca própria é um fator de diferen-
ciação e fidelização para qualquer operador 
retalhista? 
ML - Sim, a marca própria é a cara da insígnia e 
o que mais a diferencia. PorSi representa o me-
lhor do Intermarché na casa dos portugueses. 
A nova marca reflete a nossa missão e o nosso 
propósito: qualidade ao melhor preço.

GC - A marca própria tem vindo a ser 
comunicada com particular incidência nesta 
final de ano. É um movimento natural do 
mercado? 
ML - A nossa aposta em comunicação foi 
calendarizada para este momento pelo facto de 

”
“As mudanças não afetam a 
disponibilidade de outras marcas no 
linear. Para já, vamos ter um total 
de mil referências, sendo que este 
número subirá para duas mil, em 
2020, e três mil no ano seguinte. A 
supressão de alguma oferta será 
resultado daquilo que o consumidor 
ditar, através das suas escolhas”

termos perspetivado uma mancha relevante 
de produtos PorSi presentes nas nossas 
lojas Intermarché, cerca de mil no final de 
outubro. Queremos entrar em 2020 com 
a marca “a todo o vapor” nas nossas 250 
lojas de norte a sul do país.

GC - Iremos assistir ao reforço da pre-
sença de MDD nos lineares da distribui-
ção moderna? Qual o espaço das marcas 
de indústria nesse contexto, quando são 
reconhecidas as margens apelativas que 
proporcionam a quem as comercializa?
ML - O Intermarché é conhecido, e reco-
nhecido, pela extensa oferta de produtos de 
marcas de fabricante, pois acreditamos que 
é no mix desta oferta que reside a melhor 
proposta de valor para os nossos clientes. 

GC - A premiumização das MDD é um 
caminho a seguir pelo retalho e também 
pelo Intermarché? Há espaço para fazer 
o mercado crescer também a nível das 
marcas próprias e de novas segmen-
tações? Já está tudo explorado a nível 
da gestão de categorias deste universo 
estruturante para a atividade retalhista?
ML - A marca PorSi foi pensada para atuar 
em vários segmentos, nomeadamente, 
numa proposta de maior valor acrescen-
tado. A nossa aposta denomina-se PorSi 
Select e inclui a oferta superior do Intermar-
ché. Esta gama é composta pelas últimas 
inovações do mercado, por produtos 
premiados com certificações de origem e 
fórmulas com ingredientes específicos de 
qualidade superior.

GC - Já é possível fazer um balanço do 
primeiro mês de introdução da marca 
no mercado? A mesma está a cumprir os 
objetivos previstos?
ML - Estamos muito satisfeitos pela 
recetividade demonstrada pelos consumi-
dores à marca PorSi. Estamos, claramente, 
numa fase de experimentação, em que 
os nossos clientes têm revelado muita 
curiosidade pela marca. Os resultados da 
nossa campanha de lançamento superaram 
as nossas expectativas, o que nos dá ainda 
mais “coragem” para dar asas à nossa nova 
marca PorSi. 
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Azeite: 
o “ouro líquido” 
da cozinha 
portuguesa 

ANÁLISE
TEXTO Raquel Coelho, 

Client Consultant Executive da 
Nielsen Portugal

Num país em que a gastronomia 
ocupa um papel tão importante 

nas tradições e vivências do 
seu povo, o azeite torna-se um 

pilar fundamental da cozinha 
portuguesa. Tendo por base 

uma dieta mediterrânica, os 
portugueses encontraram variadas 

formas de incluir este produto 
nas suas receitas. Quer seja num 

refogado, num salteado, em 
refeições no forno, no tempero de 
saladas, numa maionese caseira, 

no pão ou no típico bacalhau, 
o azeite é, sem dúvida, o “ouro 

líquido” da cozinha portuguesa. 
Quais são as tendências mais 

atuais desta importante categoria 
dos bens de grande consumo? 
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S
A busca contínua por produtos saudáveis e de origem 
natural faz com que os consumidores procurem 
também estar mais informados. Recordamos, a título 
de exemplo, o caso do óleo de coco, possivelmente 
considerado pelo shopper como gordura substituta 
ao azeite, que registou crescimentos significativos 
resultantes de um fenómeno de moda em torno desta 
categoria. No entanto, registam-se já quebras a duplo 
dígito nesta categoria. 
Para além de todos os usos que o azeite pode ter, esta 
é considerada uma das gorduras mais saudáveis do 
mercado. No entanto, estando mais preocupados com 
uma alimentação saudável, os consumidores procuram 
evitar alguns ingredientes indesejáveis ou considera-
dos menos saudáveis, como é o caso do sal, do açúcar 
ou das gorduras. 

Azeite “de mãos dadas” com o Natal 
Apesar de esta ser uma categoria importante ao longo 
de todo o ano, aproxima-se uma época importante 
para o mercado de azeite. A quadra dedicada aos 
momentos em família acaba por gerar, nas semanas 
que antecedem o Natal, uma maior procura por este 
produto. Esta é uma época em que tipicamente se 
cozinha mais e se cozinham pratos que, normalmente, 
vêm acompanhados de muito azeite, exemplo evidente 
do bacalhau. Apesar de ser uma categoria sensível ao 
preço e às promoções, o azeite atinge, tradicionalmen-
te, no Natal picos máximos no valor das suas vendas. 

                                                                                                                              

Quais são as oportunidades de crescimen-
to para o azeite? 
A qualidade reconhecida do azeite produzido em 
Portugal permite perspetivar interessantes oportuni-
dades de crescimento para esta categoria. Tratando-se 
de um produto tão indissociável da cozinha portu-
guesa, o azeite continua a desempenhar um papel de 
destaque na gastronomia, na tradição e no consumo 
em Portugal. A comunicação dos benefícios do azeite 
e da sua relação histórica com tradição e cultura do 
nosso país, assim como a ativação de campanhas em 
momentos-chave para esta categoria, como é o caso 
do Natal, poderão ser oportunidades para um mercado 
que oferece aos consumidores um verdadeiro “ouro 
líquido”. 

egundo dados da Nielsen, o azeite consegue chegar 
a 70% dos lares em Portugal, apresentando cresci-
mentos das vendas em volume. Assistimos, no en-
tanto, a um decréscimo das vendas em valor, que se 
deve, essencialmente, a uma menor compra média 
em euros, associada a um decréscimo no preço. A 
que se deve este movimento? 
Em muitos países, o azeite português é considera-
do um produto premium. No entanto, estando os 
portugueses tão habituados a tê-lo à mesa e num 
mercado em que as promoções são tão elevadas 
(75% das vendas de azeite são promocionadas), esta 
categoria acaba por se afastar deste posicionamento 
de exclusividade. 
Segundo o relatório “Changing Consumer Prospe-
rity”, da Nielsen, sabemos, no entanto, que mais de 
metade dos consumidores portugueses descrevem 
positivamente a sua situação financeira atual e que 
um terço assume gastar mais em alimentação do que 
há cinco anos. 87% dos consumidores portugue-
ses afirmam estar disponíveis para pagar um preço 
premium por produtos com 
maior qualidade. 
Cabe, então, às próprias mar-
cas investirem em estratégias 
que deem a conhecer melhor 
a história e os benefícios da-
quele que é o “ouro líquido” 
da cozinha. 
                                                                                                           
Quais são os desafios 
do azeite? 
Embora registando cresci-
mentos em volume neste 
ano, o consumo de azeite 
em quantidade cresce ainda 
abaixo dos bens de grande consumo, sendo as 
marcas da distribuição as maiores impulsionadoras 
deste crescimento, comparativamente às marcas de 
fabricante, numa categoria que se tem mostrado 
sensível ao preço e às promoções. 
Numa constante procura pelo equilíbrio entre a vida 
pessoal e profissional, os consumidores, agora com 
mais disponibilidade financeira, mostram-se dispos-
tos a pagar mais por produtos ou serviços que per-
mitam poupar tempo e acrescentem conveniência. 
Com efeito, assistimos a crescimentos nas refeições 
prontas, refrigeradas ou congeladas, no take away, 
nos serviços de entrega e nas refeições fora de casa, 
que poderão estar a provocar algumas perdas nos 
produtos básicos que servem de base à preparação 
das refeições, como é o caso do azeite. 

DIMENSÃO E EVOLUÇÃO ANUAL

Copyright © 2019 The Nielsen Company (US), LLC. All Rights Reserved

28,3

Milhões Lt.

Canais de Retalho (YTD findo a 3 de novembro, 2019)

YTD = Year to Date

+1%

114,3

Milhões €

-7%
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MERCADO
TEXTO Bruno Farias

FOTOS  Shutterstock

Maior segmentação 
aporta valor acrescentado

Com 75% das vendas no canal alimentar a serem realizadas 
em promoção, o azeite afasta-se, presentemente, da noção de 
exclusividade que sempre teve. Contudo, a disponibilização de 
produtos de maior valor acrescentado e a maior segmentação 
existente, associadas a uma maior estabilidade financeira das 
famílias portuguesas, têm conduzido a um consumo mais seletivo, 
nas franjas mais altas da categoria, e com a crescente preocupação 
dos portugueses com a introdução de hábitos alimentares 
equilibrados na sua vida quotidiana a beneficiar o crescimento deste 
universo.
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Presente em 70% dos lares em Portugal, a cate-
goria de azeite tem vindo a apresentar cresci-
mentos em valor e volume. De acordo com a 
Nielsen, e segundo dados dos canais de retalho 
no ano móvel findo a 3 de novembro, esta 
categoria encontrava-se a perder 7% nas vendas 
em valor (114,3 milhões de euros), apesar dos 
volumes transacionados estarem a crescer ligei-
ramente, em 1%, superando os 28 milhões de 
litros vendidos. 
Movimentos de um mercado que vê 75% dos 
volumes comercializados neste canal serem 
feitos sob promoção, com as grandes campa-
nhas comerciais e respetiva comunicação a 
conferirem, por outro lado, uma visibili-
dade contínua ao produto e, 
consequentemente, à 
categoria. 

E se, durante anos a 
fio, a estratégia de marca foi 

praticamente inexistente neste 
universo, nunca o valor de marca 

esteve tão presente. Isto apesar de 
continuar a ser muito sensível ao preço 

e às promoções e sem sempre se conseguir 
afastar da concorrência das marcas próprias. “O 
mercado do azeite continua em crescimento e, de 
acordo com as últimas estimativas, a campanha 
deste ano é superior à do ano anterior. O cresci-
mento do sector é devido, essencialmente, a dois 
fatores: em primeiro lugar, por estar associado 
a hábitos de vida saudáveis, sendo isso notado 
através da preferência do azeite em detrimento 
de outros produtos e, em segundo lugar, pelo 
crescimento da produção e requalificação dos 

olivais em Portugal, nomeadamente no Alentejo, o que 
tem permitido aumentar a produção de azeite. Este 
crescimento deve-se ao aumento da procura e resulta, 
consequentemente, num crescimento do mercado em 
valor. Embora a produção seja feita de forma mais in-
tensiva, a qualidade tem-se mantido consistente, o que 
permitiu um crescimento do sector também em valor. 
Outro motivo para este crescimento é o aumento das 
exportações para mercados emergentes que começam 
a despertar interesse para este tipo de produto, o que 
vem beneficiar este mercado”, comenta Rita Nabeiro, 
diretora geral da Adega Mayor.
Os números apontam para que o Alentejo represen-
te já 76% da produção de azeitona, triplicando nos 
últimos dez anos, com as previsões da campanha, 
segundo dados recolhidos junto das empresas do 
sector, a poder atingir as 150 mil toneladas este 
ano, após em 2018 já ter chegado às 100 mil tone-
ladas de azeitona colhida. O que, consequentemen-
te, permite olhar para a exportação com outra massa 
crítica, sobretudo atendendo-se à crescente prepon-
derância apresentada por este sector em mercados 
internacionais, muitos deles sem tradição de produ-
ção de azeite, com níveis de consumo crescentes e 
muito despertos para os benefícios e possibilidades 
desta saudável gordura alimentar. “Existem vários 
fatores que têm contribuído para o dinamismo deste 
mercado: o reconhecimento da excelência dos azeites 
portugueses em concursos nacionais e internacionais 
e a procura nos mercados externos por 
uma gordura mais saudável, que 
antes era desconhecida 
nos países 
não 

produto-
res. A forte aposta 

na modernização tecnológica 
dos lagares e sistemas de transformação, 

a instalação de olivais novos com um perfil mais 
produtivo, aliadas à modernização do olival tradicional, 
contribuíram para sermos autossuficientes no consumo 
interno, mas também para a capacidade para exportar, 
aproveitando a notoriedade do produto e até do nosso 
país”, detalha, por sua vez, Ana Carrilho, responsável 
da área de negócio de azeite do Esporão.

Aposta de fileira
Investimento feito ao longo dos últimos anos e 
que, não só permitiu bater recordes de produção 
de azeitona, como faz com que toda a fileira, quer 
a montante quer a jusante, se desenvolva. “Primei-
ramente nas plantações, mas também na construção 
de novos lagares, na aquisição de equipamentos, no 
recrutamento de técnicos especializados, nas equipas 
comerciais e de exportação, entre outras. Tudo isto cria 
uma dinâmica fortíssima na debilitada economia re-
gional e no nosso mundo rural”, aponta Hugo Cortes, 
gerente da Sabores do Campo.
A que se juntam o surgimento de novos produto-
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res, bem como de novas propostas de 
valor por parte das marcas já presentes 
no mercado, que contribuem, assim, 
para um enriquecimento da categoria e 
para uma abordagem mais sofisticada 
no consumo de azeite, conferindo-lhe 
o dinamismo necessário e que supera 
o fator preço, que ainda condiciona, e 
muito, a escolha em prateleira, apesar de 
colocar o mercado “a mexer”. “As campa-
nhas de publicidade das grandes marcas 
têm, obviamente, resultados nas vendas. No 
entanto, a perceção do valor de um produto 
como o azeite deve ser diferente da atual e 
o fator mais importante, para quem compra, 
não pode ser apenas o preço. Precisamos 
de ter os consumidores melhor informados 
para não se confundirem no momento da 
compra. Vivemos num mercado de duopólio 
e, também por isso, é difícil aos outros ope-
radores penetrar no mercado. Nos mercados 
externos há muito por fazer, com exceção 
do Brasil, onde Portugal é líder; os restantes 
mercados precisam de ser desbravados, 
precisamos de ser comercialmente mais 
agressivos e ir com uma estratégia muito 

bem definida”, acrescenta Hugo Cortes.
No caso específico de Portugal, as 
promoções têm uma importância muito 
significativa, ao apresentar o maior índice 
de compra em promoção da Europa. O 
sector dos azeites não difere de outros 
do consumo alimentar, mas assiste-se, 
no entanto, também a uma escolha mais 
consciente por parte dos consumidores 
e a uma crescente tendência de saúde e 
bem-estar, que veio abrir novas possibili-
dades de consumo, com o azeite a passar 
a ocupar o espaço de outras gorduras 
alimentares menos capazes de preencher 
este perfil nutricional. “A consciencializa-
ção dos benefícios de uma dieta equilibrada 
e nutritiva veio beneficiar o azeite, acaban-
do por torná-lo num produto de eleição e 
excelência, tal como acontecia no passado 
em Portugal, antes de aparecerem os óleos 
e as margarinas”, assinala Ana Carrilho.
Aposta na inovação que se apresenta, 
atualmente, tão fundamental como de-
safiante para a sustentabilidade de qual-
quer categoria. No mercado dos azeites, 
a inovação representa igualmente um dos 

pilares fundamentais para o crescimento 
do sector. “Assente em diversos eixos, a 
inovação pode observar-se na melhoria do 
eixo da conveniência, através da apresen-
tação de novos formatos que dão respostas 
cada vez mais adequadas à utilização 
feita pelos consumidores no seu dia-a-dia. 
Adicionalmente, por intermédio do eixo da 
saúde, através de propostas com benefícios 
acrescidos para o bem-estar, o eixo do 
prazer, com novas propostas sensoriais, e 
ainda o eixo da ética, com o surgimento de 
projetos cada vez mais sustentáveis, como 
os produtos biológicos”, antecipa Rita 
Nabeiro.      
Procura por produtos genuínos, de ori-
gens reconhecidas, com certificação or-
gânica, associados a modos de produção 
sustentáveis são tendências crescentes e 
que estão a moldar o consumo em Portu-
gal e no mundo, com os consumidores a 
estarem cada vez mais ligados e a atentos 
a causas, onde a preservação do ambien-
te e a sustentabilidade, em conjunto com 
a promoção de estilos de vida saudáveis, 
se apresentam na linha da frente, não só 
no mercado alimentar, como na categoria 
do azeite. E onde as marcas líderes de 
mercado têm vindo a ajustar o seu modo 
de produção, perante as incontornáveis 
alterações climáticas que se registam 
com maior intensidade e condicionam a 
atividade de todo o sector primário, que 
continua a apostar na disponibilização de 
produtos de excelência. “A nossa obses-
são por fazer azeites cada vez melhores 
levou-nos a criar soluções que nos têm 
ajudado a concretizar esse objetivo. Temos 
experimentado variedades, algumas delas 
quase esquecidas, e formas diferentes de 
extração, de modo a respeitar o mais pos-
sível o que tanto tempo leva uma azeitona 
a fazer: azeite. Temos tido grandes desafios, 
as mudanças no clima estão para ficar e 
torna-se urgente agir. Temos sistemas de 
frio onde antes se pensava em calor, isto 
porque as variedades amadurecem cada vez 
mais cedo e porque o mais cedo leva-nos a 
trabalhar com temperaturas mais quentes. 
Temos processos que nos encurtam o tem-
po de extração e alcançamos, desta forma, 
azeites onde conseguimos preservar o mais 
delicado dos aromas. Mediante essa pre-
missa, queremos continuar a fazer azeites 
cada vez melhores e prometemos novidades 
para 2020”, conclui Ana Carrilho.

”

A procura por produtos genuínos, de origens 
reconhecidas, com certificação orgânica, 
associados a modos de produção sustentáveis 
são tendências crescentes e que estão a moldar 
o consumo em Portugal e no mundo
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Ao nível de produção, Portugal deu um salto 
quantitativo e qualitativo extraordinário. A 
qualidade do azeite é reconhecida internacio-
nalmente e os nossos azeites têm conquistado 
prémios em todos os principais concursos 
existentes a nível nacional e internacional
Hoje, Portugal é autossuficiente ao nível do 
consumo e tornou-se um exportador de refe-
rência. Ao nível da produção, estruturalmente, 
Portugal está no caminho certo ao apostar na 
qualidade.
Relativamente ao consumo, o azeite português 
tem ainda um longo caminho a percorrer. O 
azeite português tem no Brasil uma presen-
ça extraordinária, construída e consolidada 
ao longo dos anos graças às marcas e a um 
consumidor que valoriza a origem. Nos restan-
tes mercados, a concorrência dos principais 
produtores europeus, Espanha e Itália, é muito 
grande. Itália e Espanha são as referências para 
os clientes e para os consumidores ao nível da 
origem do azeite. As marcas com origem nestes 
países construíram uma relação forte nas dife-
rentes geografias, com destaque para Estados 
Unidos, França, Alemanha e Reino Unido.
Não quero com isto dizer que azeite portu-
guês não está presente, está através das suas 
principais marcas, mas de uma forma tímida. 
Encontramos o nosso azeite em canais de 
distribuição com afinidades ao consumidor 
português, é uma distribuição muito seletiva 
que tem, como percebemos, as suas limitações 
no que diz respeito à abrangência ao consumi-
dor nessas geografias. As marcas portuguesas, 
se quiserem ganhar dimensão e relevância 
para o consumidor, têm que estar presentes na 
grande distribuição e num trabalho ainda mais 
qualitativo na restauração. Fácil dizer, difícil 
fazer, entrar na distribuição nestas geografias 
é difícil, requer tempo e uma capacidade de 
investir forte. O turismo em Portugal pode aju-
dar, mas é preciso fazer um trabalho conjunto 
de valorização da origem do azeite português 
nas principais geografias.  
Em Portugal, o consumo per capita tem ainda 
uma evolução positiva a fazer, se o comparar-
mos com Espanha e Itália. Um português con-
some em média sete litros de azeite por ano, o 
que compara com nove em Espanha, dez em 

Itália e 16 na Grécia.
Em Portugal, o principal tipo de azeite que 
se consome é o virgem extra, que, como se 
sabe, é o de maior qualidade. Neste aspeto, 
Portugal deu um salto importante ao valorizar 
a qualidade. É exatamente aqui que os prin-
cipais operadores, produção e distribuição, se 
devem focar, defender a qualidade, acima de 
tudo. Só com qualidade se alarga o consumo 
e se consegue conquistar novos consumido-
res e procurar atingir uma taxa de penetração 
de 100%.
As principais marcas têm desenvolvido um 
trabalho importante, ao apostarem na quali-
dade e na diferenciação. Mas essa qualidade 
e diferenciação só se consegue manter com a 
ajuda da distribuição, julgo que aqui podemos 
fazer ainda um trabalho conjunto de valoriza-
ção da categoria. No retalho, é preciso apos-
tar numa experiência de compra diferencia-
dora, que consiga recriar na loja um ambiente 
que valorize as especificidades deste produto
O canal Horeca é um dos principais respon-
sáveis pela valorização do azeite português, 
a presença das garrafas nas mesas dos hotéis 
e restaurantes é hoje uma realidade. Temos 
que, em conjunto, manter esta aposta que va-
loriza a experiência de quem se senta à mesa 
para e que, aos poucos, se vá habituando a 
provar vários tipos de azeite.
Existem imensas oportunidades de valorizar 
a categoria do azeite português, desde que 
se mantenha a aposta na qualidade e na 
valorização da experiência, seja ela de compra 
ou de consumo.
Aproveito para desejar a todos um excelente 
2020.

O MERCADO DO AZEITE 
EM PORTUGAL

OTTO TEIXEIRA DA CRUZ 
Diretor de vendas e 
marketing Sovena

OPINIÃO

https://www.cigala.pt/marca-cigala/
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MERCADO
TEXTO Bruno Farias
FOTOS Shutterstock

Aumento do custo da 
matéria-prima em 
mercado estável

O
Símbolo maior da gastronomia nacional, o bacalhau encontra, no último trimestre de cada ano, o 
seu pico de vendas, apresentando distintos processos de compra, mediante se adquira congelado 
ou seco. Duas categorias que concorrem para o mesmo fim, num universo que tem vindo a migrar 
os hábitos de consumo. Mesmo com os aumentos progressivos do preço da matéria-prima, ao 
longo dos últimos exercícios, não há Natal, em Portugal, sem o “fiel amigo” à mesa.

 exercício de 2019 apresenta-se em linha com 
o que tem sido o desempenho do universo do 
bacalhau. A par do aumento constante do custo 
da matéria-prima, ao longo dos últimos anos 
(em média, 10% ao ano, nos últimos três anos), 
o que veio provocar uma ligeira quebra  em 
torno dos volumes consumidos (na ordem dos 
9%, segundo dados avançados pelas empresas 
do mercado), assistiu-se a uma ténue subida do 
PVP médio (na casa dos 3%), insuficiente, ainda, 
todavia para compensar a redução do consumo 

apresentada.
Um mercado onde não só as principais marcas continuam a 
aumentar vendas, como também, e apesar da existência de 
uma oferta nunca antes vista em termos de formatos ultra-
congelados, que potenciam o consumo, o bacalhau seco con-
tinua a ter uma palavra a dizer na época natalícia. “2019 foi 
um ano de crescimento interessante nas referências de bacalhau 
pronto a cozinhar, normalmente designado como demolhado 
ultracongelado, mas a época natalícia é feita, predominantemen-
te, de vendas de bacalhau salgado seco. É esta a altura do ano 
em que o bacalhau seco ganha vida com a busca pelas tradições 
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LINHA SUPERMERCADOS

PRESENTEAMO-LO
COM O BACALHAU DE NATAL

Pub

de Natal, onde a demolha do mesmo 
faz parte do ritual. As vendas no último 
trimestre representam aproximadamen-
te 40% do ano”, introduz Victor Lucas, 
administrador da Lugrade.
Afinal, trata-se, ainda, do maior 
gerador de valor para este mercado, 
com a Nielsen a identificar vendas de 
234,3 milhões de euros (mais 1% em 
valor) equivalentes a 28,3 milhões de 
quilogramas transacionados (menos 
14% em valor), ambos indicadores 
dos canais de retalho, no ano móvel 
findo a 3 de novembro, período que 
antecede o final do ano e onde o 
bacalhau é rei. Esta leitura será, segu-
ramente, mais benéfica para os volu-
mes de bacalhau seco transacionados 
com os dados posteriores a esta 
data, mas também para o demolhado 
ultracongelado, onde a conveniência 
e qualidade do produto colocado no 

mercado permitiu, no período em análise, gerar vendas 
acima de 75 milhões de euros, num crescimento de 4% 
em valor, sem acréscimos a registar aos 7,9 milhões de 
quilogramas de produto colocados no mercado.
Números que dizem, naturalmente, respeito ao de-
sempenho da categoria no retalho organizado, com a 
restauração e o retalho independente a terem também 

Estrela do Natal  
O bacalhau é uma das estrelas do Natal, associado à tradição gas-
tronómica do país. Por ser um produto fundamental da gastronomia por-
tuguesa, o seu consumo é relevante durante todo o ano, de uma forma 
mais homogénea do que as restantes categorias incluídas no top 15 de 
vendas no Natal. Ainda assim, de acordo com a Nielsen, o bacalhau seco 
faz parte do top 15 das categorias com maior importância no Natal.
No consumo de bacalhau, é notória uma distinção entre perfis de consu-
midores, associados a diferentes estilos de vida, níveis de rendimento e 
contexto geográfico. Nas principais zonas metropolitanas do país (Lisboa 
e Porto), entre consumidores de classes sociais mais elevadas e em lares 
com crianças, sobressai o consumo de bacalhau congelado, justificado 
por um ritmo de vida mais acelerado, um preço mais elevado do produto 
e uma maior necessidade de soluções mais práticas. Por outro lado, em 
zonas rurais do país, em lares mais seniores e entre os consumidores de 
classes sociais mais baixas, o bacalhau seco tem ainda predominância.
O consumo de bacalhau seco e bacalhau congelado apresenta também 
diferentes comportamentos de compra. Exigindo uma compra mais 
planeada, dada a necessidade de uma maior preparação deste artigo, 
o bacalhau seco começa a aumentar as suas vendas cerca de um mês 
antes do Natal, tendência para a qual também contribuem as promoções 
existentes nesta altura. É em meados de dezembro que a venda de 
bacalhau seco atinge o seu pico. Por outro lado, o bacalhau congelado, 
um produto relacionado com a conveniência e com uma compra menos 
planeada, tem o seu pico numa data mais próxima do Natal.

https://www.fricon.pt/
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uma palavra essencial a dizer neste mer-
cado que, apesar das quebras sentidas, 
apresenta, em termos globais, uma certa 
estabilização. “Independentemente das 
variações de preço, o consumo de bacalhau 
mantém-se estabilizado, em torno das 60 
mil toneladas ao ano, o que se justifica, 
claro, pelo modo como este produto está 
fortemente enraizado na nossa cultura 
e gastronomia, mas também pela forma 
como é olhado pelas jovens famílias e novos 
profissionais da restauração: trata-se de um 
peixe de confeção extremamente versátil, 
saudável e de origem 100% selvagem. 
Continuará, seguramente, a ser o símbolo 
maior da nossa gastronomia”, detalha, por 
sua vez, Marilina Louro, responsável de 
marketing da Riberalves.
60 mil toneladas de bacalhau seco por 
ano, equivalentes a cerca de 200 mil 
toneladas à saída de água, o que diz bem 
da sua importância no cabaz mensal dos 
portugueses. Em diferentes formatos, 
com distintas curas e origens diversas, 
o dinamismo deste universo é eviden-
te e tem levado a diversos e avultados 
investimentos por parte das diversas 
marcas do mercado, na melhoria da 
sua capacidade produtiva, eficiência do 
processamento e diversificação da oferta. 
“A Brasmar dispõe de cinco unidades fabris 
dedicadas ao bacalhau, assumindo-se como 
especialista na área. Para o bacalhau salga-
do temos três unidades dedicadas em Ale-

sund, Noruega, acompanhando o processo 
na origem, e duas unidades em Portugal, 
na Gafanha da Nazaré e em Famalicão. No 
bacalhau demolhado dispomos de duas 
unidades na Trofa e em Logroño, Espanha, 
para o bacalhau demolhado e bacalhau 
fumado. O mercado de bacalhau salgado 
seco continua a ser relevante para a Bras-
mar. Muitos dos restaurantes tradicionais e 
de renome, essencialmente na zona norte 
do país, continuam a valorizar o bacalhau 

salgado seco, contudo, para o consumidor 
final e para a restauração moderna, a opção 
recai por soluções de maior conveniência, 
como o bacalhau demolhado ultracon-
gelado. A Brasmar dispõe de uma ampla 
gama de produtos para bacalhau salgado 
seco e bacalhau demolhado ultracongela-
do, podendo dessa forma chegar a todo o 
mercado”, explica Fátima Macedo, gestora 
de marca da Brasmar.

Consumo
Afinal, em causa está um consumo per 
capita de seis quilogramas ao ano, algo 
verdadeiramente extraordinário e sem 
par à escala mundial, o que demonstra 
a importância da cultura e da tradição 
do bacalhau nos hábitos gastronómicos. 

Mas se o aumento ligeiro do preço não 
impede o crescimento da categoria, 
existe potencial de consumo ainda maior, 
sobretudo ao ter-se em linha de consi-
deração que o bacalhau vai de encontro 
às tendências de consumo modernas. 
“Sendo um peixe 100% selvagem, saudável 
e rico em proteína, pode ser ainda mais pre-
sente no dia-a-dia daqueles que procuram 
uma alimentação com sabor e saúde. Isto é 
tão mais importante, sobretudo se tivermos 
em conta todas as preocupações atuais 
em torno da qualidade da alimentação, 
em geral, até das crianças. O bacalhau é, 
igualmente, um peixe de futuro, pela sua 
dimensão saudável. Aliás, a nova estratégia 
de comunicação da Riberalves valoriza, pre-
cisamente, este pilar crucial que o bacalhau 
representa”, acrescenta Marilina Louro.
E se, por um lado, o mercado caminha de 
forma progressiva para uma transição dos 
hábitos de consumo, do bacalhau salgado 
seco para o demolhado ultracongelado, 
a verdade é que existe, por outro lado, 
cada vez mais mercado para a introdução 
de novos formatos e referências, a que se 
junta o alargamento das refeições pron-
tas onde o bacalhau não poderia faltar. 
“O mercado de bacalhau tem dois públicos 
distintos, um mais premium, direcionado à 
restauração tradicional, que privilegia um 
produto com maior tempo de maturação e 
sabor mais intenso, e o público mais jovem, 
que prefere  o bacalhau com menos tempo 
de cura, com um teor de sal menor. O pro-
duto que se encontra, maioritariamente, nas 
grandes superfícies comerciais corresponde 
a este, com um teor de sal inferior. Nesses 
casos, é comum as vendas transferirem-se 
para a moderna distribuição. Contudo, nos 
produtos mais premium ou tradicionais, 
como as gamas Brasmar Tradição e Brasmar 
Premium, o mercado tradicional continua 
a ser muito relevante”, explica Fátima 
Macedo.

DIMENSÃO E EVOLUÇÃO ANUAL
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A massificação das vendas faz-se à 
custa da qualidade?  
Fátima Macedo, gestora da marca Brasmar 
“A Brasmar foi, recentemente, premiada com o prémio Sabor do Ano 2020, provado e aprovado por 
consumidores. Esta distinção reforça a nossa preocupação e compromisso com a qualidade e sabor 
dos nossos produtos. A nossa estratégia não passa por sacrificar a qualidade para aumentar vendas. 
O crescimento de vendas e quota de mercado da Brasmar deve-se, essencialmente, à qualidade, 
sabor e consistência do produto. No caso específico do bacalhau, temos quatro gamas (Brasmar 
Original, Brasmar Seleção, Brasmar Tradição e Brasmar Premium) que se diferenciam por vários fa-
tores, como a origem, os tipos de corte, tempo de maturação, entre outros, mas em todas as gamas 
estão definidos criteriosamente os padrões de qualidade que seguimos e não abdicamos”.

Victor Lucas, administrador da Lugrade
“Como em tudo na vida, não há milagres. Seguramente, um bacalhau salgado seco necessita de 
tempo para que a cura influencie a sua textura e sabor. Sem o tempo suficiente a cura não existe 
e, logo, a quebra de peso e os custos inerentes ao processo são inferiores, sendo, assim, possível 
apresentar-se um produto de valor inferior, permitindo maior consumo do mesmo a famílias que não 
poderão pagar por um produto premium. Existe mercado para todo o tipo de produtos e, por isso, a 
massificação é possível e, seguramente, que se faz com produto menos bom”.

Marilina Louro, responsável de marketing da Riberalves
“O mercado tem sido sempre muito transversal, com a procura a verificar-se nas diversas categorias 
de preço e qualidade, consoante as necessidades de consumo. Os portugueses são os mais exigentes 
consumidores mundiais de bacalhau, observam naturalmente o preço, mas valorizam muito o baca-
lhau de qualidade. Por isso mesmo, a Riberalves continua, estrategicamente, inabalável na defesa da 
qualidade máxima dos seus produtos e no posicionamento da sua marca. Os investimentos recentes, 
de cinco milhões de euros, para reforçar a capacidade de aprovisionamento de matéria-prima, 
nomeadamente de bacalhau salgado verde, significam mais uma grande aposta no processo que 
mais influi na qualidade do bacalhau: a maturação no sal. As melhores infraestruturas significam a 
qualidade superior do produto e a melhor experiência de consumo”.

apreciam”, reforça, por sua vez, a respon-
sável de marketing da Riberalves.
E se, por um lado, há marcas que estão 
apostadas em trazer inovação ao mer-
cado, através de soluções “on the go”, 
como a Brasmar, há outras que apos-
tam em reforçar a presença nos canais 
tradicionais e na restauração, fazendo 
prevalecer a arte de o manipular e confe-
cionar. “O bacalhau é um símbolo nacional 

E se a realidade do mercado nacional, em 
termos gerais, é muito marcada pela dis-
tribuição moderna, com a sua dinâmica 
comercial e promocional, esta categoria 
não foge à regra, pela dimensão popular 
deste produto, com o “boom” do turismo, 
o crescente reconhecimento da gastro-
nomia portuguesa e a ascensão dos chefs 
nacionais em tudo a ajudar não só a pro-
liferação de mais e melhores produtos, 
como à introdução de diferentes curas 
e formatos até aqui pouco explorados, 
em função da quase inexistente procura. 
Sinal da maturidade do mercado, mas 
também da sua irreverência e dinamismo, 
caminhando para uma segmentação cres-
cente e geradora de valor acrescentado. 
“O bacalhau demolhado e ultracongelado é 
presente e não futuro, mas julgamos que o 
bacalhau passará a ser procurado pelo tipo 
de peça, tal como na carne. Hoje, já ven-
demos cachaços sem espinhas, cachaços 
inteiros, cachaços aparados, lombos centro, 
lombos, posta com lombo, badanas, caras, 
enfim, uma infinidade de cortes que tendem 
a aumentar cada vez mais no sentido de ir 
ao encontro do desejo dos nossos clientes”, 
detalha Victor Lucas. 
Afinal, a indústria deu um passo de 
gigante ao superar o constrangimento 
da demolha, permitindo-lhe ser muito 
mais rápida e eficiente a ir de encontro às 
necessidades dos consumidores. “Agora, 
vai alargar-se a gama de produtos, com 
novas ofertas diferenciadoras, como, aliás, 
a Riberalves continua a destacar-se, com 
opções como bochechas, caras ou línguas 
de bacalhau. Chegarão outras novidades 
no futuro. Mas sempre com a fundamen-
tal cura tradicional portuguesa, com uma 
maturação longa, nobre, garantindo o sabor 
que os consumidores portugueses tanto 

em Portugal e no estrangeiro, somos reis na 
arte de o produzir e de o confecionar. Por 
esse motivo, funciona como uma excelen-
te atração para os estrangeiros que nos 
visitam. Muitos viajam com o objetivo de 
fazer turismo gastronómico e isso vai-se tor-
nando uma forma muito interessante de ver 
o nosso negócio crescer, criando inúmeros 
efeitos positivos à sua volta”, conclui o 
administrador da Lugrade.
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Especial
(> 3kgs)

Graúdo
(2 a 3kgs)

Crescido
(1 a 2kgs)

Corrente
(0,5 a 1kgs)

Miúdo
(<0,5kgs)

*Bacalhau Seco

Marta Santos, Manufacturers Sector Director
marta.santos@kantar.com

Especial a preferência dos portugueses no Natal 
(classificação segundo a dimensão/peso do Bacalhau)
Peso em Volume (%) para Total Bacalhau Seco

16% 31%

jan a out’18 nov a dez’18

27% 30%

34% 23%

9% 7%

0.4% 0.7%

O Bacalhau no Natal (novembro+dezembro 2018)

dos lares compram51%

+84%
do que a média de volume comprado de
janeiro a outubro 2018

do total gasto anual45%€

Noruega na preferência dos portugueses 
(origem da pesca e cura do Bacalhau - janeiro a novembro 2019)

60% dos lares compradores de bacalhau, 
elegem o da Noruega

58%
é o peso em valor do bacalhau da Noruega, 
para o total gasto, em bacalhau, pelos lares

Bacalhau* :  O “fiel amigo”, sempre presente à mesa dos portugueses

Segundo a NSC (sigla em inglês para Conselho Norueguês da Pesca), Portugal é o maior 
consumidor do mundo desta espécie, cerca de 20% do total capturado em todo o mundo.
A época natalícia é o ponto alto da compra do Bacalhau.

de janeiro a novembro de 2019

cada lar gastou 
em média 104€

e consumiu 
cerca de

4Kg
per capita

sendo que o Bacalhau foi 
comprado por 

70% dos lares
portugueses
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Celebrar as ânforas e a 
cultura do vinho VINHOS

TEXTO Bruno Farias
FOTOS D.R.

A Herdade do Rocim voltou a 
promover mais uma edição do 
Amphora Wine Day. Pelo segundo ano 
consecutivo, esta efeméride voltou 
a animar a adega deste produtor 
da Vidigueira, que desde sempre 
acarinhou este processo milenar de 
vinificação. Mais de 50 produtores 
nacionais e internacionais marcaram 
presença neste evento, que acolheu 
mais de mil participantes.
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O
mos que fazia todo o sentido organizar um evento que 
celebrasse o uso de ânforas. Quisemos fazer um evento 
que ajudasse a preservar esta prática milenar que ainda 
tem muito para dar ao mundo do vinho”, introduz Pedro 
Ribeiro, enólogo e diretor geral da Herdade do Rocim.
E, a julgar pela adesão registada, o Amphora Wine Day 

tem tudo para continuar a marcar a atualidade do Ro-
cim, da região e do vinho em Portugal, com aproxima-
damente 1.100 pessoas a acederem ao desafio de pro-
var vinhos provenientes de 50 produtores nacionais e 
internacionais, neste evento que, segundo a organiza-
ção, atingiu na plenitude as expectativas. Entusiastas 
que procuraram conhecer o “terroir”, a autenticidade 
e o processo rudimentar por detrás desta nova vida 

processo de vinificação tem mais de dois mil anos, o 
sabor do néctar é distinto, as quantidades produ-
zidas menores, o estágio mais ou menos curto. Em 
suma, o vinho de talha é, em tudo, distinto daquilo 
que se conhece e pratica, hoje, no competitivo mun-
do dos vinhos, fazendo prevalecer a ação benéfica 
do tempo para potenciar os aromas que se conside-
ram mais puros e autênticos com que se apresentam 
ao mercado. Vinhos mais honestos para alguns, que 
recuperam uma tradição milenar, assumindo o pro-
motor do Amphora Wine Day, a Herdade do Rocim, 
a vontade de fazer algo mais pelo vinho de talha, 
com a criação deste dia festivo em torno da tradição 
e da origem. “A Herdade do Rocim é produtor de vinho 
de talha desde a sua origem. As talhas sempre fizeram 
parte da nossa identidade. São uma parte muito im-
portante do nosso passado e farão, certamente, parte 
do nosso futuro. Estando na região com maior tradição 
do vinho de talha em Portugal, na Vidigueira, onde se 
produz este vinho há mais de dois mil anos, acreditá-

https://www.cecoa.pt/
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valida Pedro Ribeiro.
Razão pela qual se aguarda com expectativa 
a resposta à candidatura do vinho de talha a 
Património Cultural e Imaterial da Humanida-
de, o que se apresentaria, para o responsável 
da Herdade do Rocim, como “um sinal claro, 
inequívoco, de que temos no Alentejo um pro-
duto que é, de facto, muito mais que vinho”.

Forte presença internacional
Tradição recuperada e com nova dinâmi-
ca, que trouxe até à Vidigueira produtores 
oriundos de França, Geórgia, Espanha, Itália, 
Austrália e Arménia, que, em conjunto com 
os produtores nacionais presentes, ajudaram 
a demonstrar toda diversidade do “terroir” e 
da cultura que dá origem a cada um destes 
vinhos.
Fortemente ligado ao Alentejo, o vinho de 
talha tem-se apresentado como um dina-
mizador da região, fruto também do forte 
impacto que o turismo tem tido em Portugal 
e que se expande além do tecido urbano, 
com o reconhecimento e atratividade deste 
néctar diferenciador a ser crescente. “Quer 
em Portugal, quer nos países onde estamos pre-
sentes. O vinho de talha português é patrimó-
nio único, com uma qualidade ímpar, o que faz 
dele um embaixador perfeito do Alentejo para 
os mercados além-fronteiras”, conclui o diretor 
geral da Herdade do Rocim.
Já a pensar na edição de 2020, a Herdade 
do Rocim quer apresentar várias novidades, 
fazendo valer o prestígio da sua marca para 
ajudar a divulgar esta tradição que acarinhou 
desde sempre. Ou não estivesse situada no 
coração do vinho de talha, em Portugal: na 
Vidigueira.

da talha em Portugal, configurando um ativo valioso 
na oferta vinícola dos produtores que a exploram. 
Não tanto a nível comercial, uma vez que em causa 
estão volumes reduzidos, mas, essencialmente, pelo 
significado que consigo transporta. “E, nesse sentido, 
o vinho de talha é realmente único. Está intimamente 
ligado à terra onde é produzido, porque, quando bebe-
mos um vinho de talha, bebemos a história desse local. 
E essa experiência é tremendamente enriquecedora”, 
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Gins portugueses 
trazem diversificação

MERCADO
TEXTO Bruno Farias
FOTOS Shutterstock

Avaliado em 700 milhões de euros de vendas em off e on-
trade, o mercado de espirituosas não apresenta grandes 

oscilações face ao que são as principais categorias 
constituintes. Whisky, brandy e vodka continuam a ser 

as bebidas com maior quota total de mercado, apesar do 
crescimento generalizado do gin, sobretudo no on-trade, 

com os gins portugueses a trazerem diversificação naquela 
é, presentemente, a “categoria da moda”.
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C
tendência para o aparecimento de economia paralela: 
contrafação e fraude de produto, com efeito também 
na sua qualidade”, reforça o responsável.
A categoria olha, assim, com bons olhos para a 
possibilidade de, em 2020, se efetivar a cláusula de 
congelamento do Imposto Adicional de Bebidas Al-
coólicas (IABA), que, pela primeira vez em 30 anos, 
foi contemplada no Orçamento de 2019, para que 
o mercado possa, pelo menos, estabilizar e se possa 
entrar, “num enquadramento de estabilidade fiscal, 
num outro patamar para a indústria: mais investimen-
to, mais diferenciação, mais exportação, etc”. 
De acordo com a Nielsen, no período homólogo de 
2018, as vendas de espirituosas cresciam, no canal 

de retalho, 5% em valor 
(131,2 milhões de euros) e 
2% em volume (8,2 milhões 
de litros). Já em 2019, no 
ano móvel findo a 3 de 
novembro, continuam a 
evoluir, ao apresentar subi-
das de 6% em valor, para os 
138,4 milhões de euros, e de 
4% em volume, para os 8,4 

milhões de litros. “Este ano, 
sabemos que foi colocado 

mais produto no mercado, 
mas também sabemos 
que o ‘late summer’ teve 
um efeito também nas 

vendas de espirituosas. 
Por outro lado, estamos 

otimistas, porque sentimos, 
cada vez mais, que temos con-

om vendas estimadas em 700 milhões de euros nos 
canais on e off-trade, o mercado de espirituosas 
continua a crescer, seguindo aquilo que tem sido, 
grosso modo, o seu desempenho ao longo dos últi-
mos anos, não obstante a taxação fiscal que supera 
os 53% do PVP de uma garrafa de 70 centilitros 
(IABA mais IVA).
Contribuições fiscais que, para a associação do 
sector, se apresentam não só como inibidoras do 
investimento, como ainda influenciam as vendas 
geradas anualmente. “Foram também a principal 
causa do encerramento de negócios e destilarias por 
todo o país nas últimas décadas”, diagnostica João 
Vargas, secretário geral da Associação Nacional de 
Empresas de Bebidas Espiritiuosas (ANEBE). “Por 
outro lado, importa referir que, em áreas de negócio 
excessivamente taxados, como o nosso, há uma 
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sumidores mais conscientes das marcas, mais exigentes e, ao 
mesmo tempo, a conhecer melhor as marcas portuguesas, em 
particular, de gin”, analisa João Vargas.
Esta indústria continua a aportar margens muito conside-
ráveis aos diversos operadores económicos que as comer-
cializam, com a proliferação e promoção do consumo de 
produtos premium a ter contribuído, sobretudo ao longo 
dos últimos anos, não só para uma redefinição do público-
-alvo, como também para a segmentação dos consumos 
por subtipos de produtos, através, por exemplo, da criação 
de bares de gin ou de whisky, fruto da explosão associada 
ao turismo. Que consigo trouxe uma renovada cultura de 
consumo, associada aos cocktails e aos mixes, muito poten-
ciada por uma nova geração de profissionais da restauração, 
respetivos conceitos, adequados a um público-alvo que 
procura por estas experiências e que contribuíram para o 
crescimento de categorias locais, até aqui consideradas de 
nicho. Embora o “boom” do gin, nos últimos anos, tenha 
entrado num período de consolidação, a curiosidade por 
novas experiências no comércio contribuiu para o aumento 
do consumo de tequila, mezcal e whiskies americanos, irlan-
deses e japoneses que partiram de uma base relativamente 
baixa de consumo. “Outro fator que, aliado a esta tendência 
de promoção dos produtos premium, tem vindo a contribuir 
para o sucesso dos sectores do turismo, restauração e bebidas 
prende-se com o aumento exponencial de marcas disponíveis 
no canal on-trade. O facto de um estabelecimento oferecer 
uma vasta gama de marcas de bebidas espirituosas constitui 
um elemento de atração da clientela-alvo. A manutenção de tal 
oferta é possível graças ao esforço de diversificação levado a 
cabo pelos operadores do mercado de produção e distribuição”, 
considera João Vargas.
Concertação de interesses que tem ajudado a manter o 
dinamismo deste universo, com o turismo a potenciar o 
consumo de vinho do Porto e de outros produtos tipica-
mente nacionais. “Penso que Portugal começa a despertar 
para os cocktails e ‘drinks’, com mais eventos dedicados a esta 
tipologia de produto. As marcas também irão apostar em inter-
ligar-se mais, mesmo com outros produtos, por exemplo, com 
cervejas artesanais. Também há uma tendência no mercado 

para apostar em ‘drinks’ para acompanhar refeições e criar 
novas experiências aos consumidores com essa conjugação, 
algo que está muito associado ao vinho. E, por fim, diria que 
várias marcas internacionais deverão apostar em produ-
tos com menos calorias”, antecipa o secretário-geral da 
ANEBE.
Tendências que irão marcar o futuro deste universo que 
continua a encontrar no whisky a bebida com maior 
peso relativo na quota total do mercado, seguindo-se 
o brandy e a vodka, registando-se, ainda, um cresci-
mento generalizado do gin, especialmente no on-trade. 
Fomentado pelo turismo e por um perfil de visitante 
que, também neste aspeto, procura experiências, devi-
damente acompanhado pela indústria que tem propor-
cionado a diversificação dos seus portfólios, sendo hoje 
relativamente comum encontrar-se, pelo menos, uma 
referência de gin português no seu cardex comercial, o 
que ajudado a atrair mais consumidores para a categoria.
Apesar do ano ainda não ter terminado, e sendo de-
zembro um mês muito importante para o sector, este 
universo encontra-se a crescer uma vez mais. “Este ano, 
a indústria colocou cerca de cinco mil hectolitros a mais no 
consumo até outubro. O dinamismo das marcas tem sido 
evidente, especialmente as nacionais, que têm apostado 
muito em marketing e também na internacionalização. Há 
uma nova geração, quer de empreendedores de gin, quer de 
novas gerações, que pegaram em negócios dos pais e avós, 
que surge hoje com grande dinamismo e aposta em novos 
produtos e novas abordagens aos consumidores”, conclui o 
responsável
A demonstração de que, também neste universo, é 
possível apresentar experiências de consumo locais, 
com benefícios para as marcas nacionais que podem 
encontrar aqui um contexto mais favorável para dar a 
conhecer os seus elementos diferenciadores em toda a 
plenitude.
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“
E tudo começou com uma 
escova de dentes

Tudo começou com uma escova de dentes”, confirma João Jerónimo, fundador 
da Babu. “Procurámos algo que fosse essencial no dia-a-dia de todas as pessoas. 
Começámos a pesquisar e, realmente, a perceber que este tipo de produtos, que são 
utilizados em grande escala pelos consumidores, têm um impacto gigante no meio 
ambiente”.
Anualmente, são consumidos milhares de milhões de escovas de dentes, cujo 
plástico não é reaproveitado, demorando mais de 400 anos para a sua decom-
posição. “Foi nossa intenção apresentar uma alternativa, ao criar uma escova em 
bambu, e continuamos a ter esta mesma visão em conta em todos os produtos que 
continuamos a lançar”.
A marca portuguesa, que se gaba de disponibilizar ao mercado as mais bonitas 
escovas de dentes, continua apostada em proporcionar alternativas ao plás-
tico. Recentemente, lançou uma nova gama de produtos para ampliar a linha 

Ali para os lados do Cadaval, alimenta-se o sonho de deixar uma marca para um mundo melhor. 
É esta a missão da Babu, marca portuguesa nascida da crença de que se pode e, acima de 
tudo, deve criar novas soluções sustentáveis para as necessidades mais quotidianas. Pelo que 
tudo começou com uma escova de dentes, que materializa a tomada de consciência de que 
os produtos utilizados no nosso dia-a-dia, mesmo os mais insignificantes e, aparentemente, 
inofensivos, têm um enorme impacto no planeta, quando utilizados em grande escala. 

NÃO ALIMENTAR
TEXTO Carina Rodrigues

FOTOS D.R.
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ordem dos 70%, “algo já que tínhamos previsto nas nossas 
estimativas”. 
Na base deste desempenho, acreditam os fundadores 
da Babu, está o acerto da estratégia de oferta do produ-
to em si, assim como a forma como comunica. “A nossa 
estratégia de comunicação baseia-se muito na aproximação 
ao público e em transmitir aquilo em que acreditamos, de 
uma forma simples e clara, em todos os nossos canais, 
como o Facebook, o Instagram e o nosso website, que está 
a ser reformulado também nesse sentido. Estamos, de uma 
forma muito regular, nas redes sociais, o que, só por si, já 
cria uma grande proximidade, mas também apostamos na 
presença em eventos dentro da área ou o apoio de causas 
que fazem sentido para nós. Acreditamos que, hoje em 
dia, o cliente não quer apenas uma marca, quer perceber a 
história e a missão por detrás daquilo que compra”, defen-
de Joana Gutierrez. “Posicionamo-nos como uma marca 
facilitadora na mudança de hábitos de consumo para 
outros mais conscientes e ecológicos, pela oferta de preços 
equilibrados, qualidade dos produtos e, claro, pela facilidade 
na obtenção dos mesmos”, acrescenta João Jerónimo. 
O objetivo da Babu não é apenas captar o público que 
já se preocupa com o meio ambiente e que, por isso, 
procura opções ecológicas, mas sensibilizar todos aque-
les que ainda não estão por dentro desta causa, para 
que se possa gerar um impacto positivo cada vez maior 
para todos e para o meio ambiente. “Por isso, acredita-
mos que o nosso público-alvo potencial são, de facto, todas 
as pessoas, de todas as idades”, sustenta Joana Gutierrez. 
Até porque os consumidores portugueses estão cada 
vez mais despertos para estas questões. Não obstante 
haver ainda um longo caminho a percorrer, só o facto de 
ser um tema na ordem do dia é um grande passo. “Por 
outro lado, não consideramos que o valor dos nossos pro-
dutos seja um grande entrave e temos sempre em conside-
ração o facto de querermos chegar a uma generalidade de 
consumidores. Por exemplo, é possível adquirir os cotonetes 
em bambu por 1,99 euros e as escovas de dentes começam 
na ordem dos 3,49 euros e vão até os 4,49 euros”, conclui 
João Jerónimo.

LifeStyle, tendo agora disponíveis talheres de 
refeição reutilizáveis, canas de transporte para 
proteção, cotonetes, fio dental vegan, palhinhas 
e, mais recentemente, a esponja Konjac. Até ao 
final do ano, a Babu prevê lançar cerca de cinco 
novos produtos. 
Referências que querem sair do nicho e che-
gar ao maior número de pessoas possível, pelo 
que são disponibilizados “com valores bastante 
diversificados e acessíveis, sempre com a filosofia 
de poder, desta forma, aumentar a conscienciali-
zação pela mudança de hábitos em prol do meio 
ambiente”.
Atualmente certificada pela Vegan Society, a 
Babu surgiu em 2017 para criar opções sus-
tentáveis e diminuir o impacto ambiental dos 
hábitos do quotidiano. Babu está para bambu, a 
matéria-prima na base da maioria dos seus pro-
dutos, selecionada por ser uma planta de rápido 
crescimento, regenerando-se após o corte, con-
tendo, igualmente, propriedades antibacterianas 
e biodegradáveis. “O principal fator na escolha do 
bambu foi o facto de esta ser uma das plantas com 
maior crescimento do mundo e que permite a sua 
utilização para vários produtos, como aqueles que 
a Babu dispõe na sua gama, mas muitos mais”, ex-
plica, por sua vez, Joana Gutierrez, fundadora da 
Babu. “É uma matéria-prima altamente renovável, 
com propriedades medicinais, antibacterianas e, 
tendo o tratamento adequado, é capaz de durar por 
várias gerações”. 
A produção da matéria-prima e de todos os  
produtos em bambu da Babu é feita na Ásia. 
Também aqui, a escolha do local de fabrico 
ponderou a menor pegada ecológica possível. 
“Acreditamos que a proximidade que existe entre as 
plantações e a posterior transformação representa 
isso mesmo”, acrescenta.

Estratégia de crescimento
Da Ásia, os produtos viajam para Portugal, onde 
podem ser encontrados através de revendedores 
e parceiros, físicos e online, e em toda a rede 
nacional de farmácias, ao que se  juntou, recen-
temente, um novo website. Mas não só. “A Babu 
tem vindo progressivamente a estar presente lá 
fora, sendo que este foi o ano em que temos dado 
passos mais largos nesse sentido. Prova disso é a 
presença em mercados que têm vindo a ganhar ex-
pressão para a marca, como é o caso de Espanha, 
Grécia, Holanda, Suíça, Croácia e Brasil”, detalha.
Como consequência, o volume de negócios tem 
crescido. De 2017 a 2019, a Babu cresceu na 

“Posicionamo-nos como uma 
marca facilitadora na mudança 
de hábitos de consumo para 
outros mais conscientes e 
ecológicos, pela oferta de preços 
equilibrados, qualidade dos 
produtos e, claro, pela facilidade 
na obtenção dos mesmos”
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“Um dos nossos objetivos é 
sermos uma das empresas 
mais inovadoras no 
mercado”
Fundada por Mario Clementoni, em 1963, a Clementoni é uma empresa com mais de 50 anos de 
experiência no universo dos brinquedos. Nasceu numa garagem, porque o seu fundador teve a 
perceção que havia uma falta de jogos para as crianças no mercado italiano e criou a sua primeira 
versão do conhecido jogo Conecta-Contesta com atacadores. Sinónimo de criatividade e atenção 
à qualidade, esta marca, consolidada no mundo dos jogos educativos, mantém o seu objetivo de 
ajudar as crianças a aprender enquanto se divertem, apoiando-as no processo de crescimento.

NÃO ALIMENTAR
TEXTO Bárbara Sousa

FOTOS Raquel Wise
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A

“Somos o único mercado 
europeu, juntamente com a 
Polónia, em que a distribuição 
moderna pesa cerca de 70%. 
Por isso, temos que adaptar 
o modelo de negócio a este 
sector”

marca Clementoni está presente em Portugal desde 2010 
e tem sido liderada, durante estes nove anos, por Hélder 
Pernas. A entrada não aconteceu sem resistência, não fosse 
o mercado português um dos mais pequenos da Europa, 
tornando-o potencialmente menos interessante em termos 
de investimento. Contudo, sentiu-se que havia condições 
para a marca ser uma referência no mercado nacional de 
brinquedos. “Na altura, ainda não estávamos a desenvolver a 
área de robótica ou STEM, mas considerávamos que a Clemen-
toni podia ser uma referência, em termos de oferta, no segmen-
to de bebé, de didáticos e de ciência clássica. Considerávamos 
que, face àquilo que existia no mercado português, a Clemen-
toni tinha um valor acrescentado, em termos do valor didático 
dos brinquedos, da capacidade de design das embalagens, e que 
conseguíamos ser mais competitivos do que aquilo que existia 
no mercado”, explica o diretor geral.
Nos últimos anos, a Clementoni prosseguiu com uma contí-
nua inovação de produtos que trouxe uma ampla e diver-
sificada gama de brinquedos educativos. Quase todos os 
brinquedos que hoje se encontram nas prateleiras em Portu-
gal foram concebidos, projetados e desenvolvidos na sede 
de Recanati, em Itália. É na principal fábrica da Clementoni, 
também localizada em Recanati, que é feita cerca de 60% da 
produção total, onde estão incluídos brinquedos com peças 
de papel e cartão, como Sapientino (O Pequeno Sábio, em 
Portugal) e puzzles, mas também blocos de construção 
clássicos.
Hoje, a Clementoni já não é uma empresa apenas de 
brinquedos didáticos, embora esse seja, claramente, o seu 
“core”, e disponibiliza uma gama que inclui brinquedos para 
crianças dos zero aos 12 anos ou mais. A partir da primeira 
infância (0-3 anos), conta com as linhas Baby Clementoni, 
agora com uma nova variante dos zero aos três meses, que 
é a Baby Clementoni For You, e Clemmy. “A marca Clemmy é 
única em termos de mercado, porque é criada com materiais ex-
tremamente maleáveis, não tóxicos e laváveis. Ou seja, aqueles 
primeiros blocos para construir que todos nós, como pais, an-
damos sempre a pisar, mas com uma liga maleável com patente 
da Clementoni”, detalha Hélder Pernas. “A Baby Clementoni 
tem crescido de uma forma muito significativa. Nesta altura, já 
‘morde os calcanhares’ às duas principais marcas em Portugal, 
que são a Chicco e a Fisher-Price. Em termos de espaço nos 
hipermercados, porque já estão montadas as campanhas de 
Natal, o nosso já é muito idêntico ao das outras duas marcas 
líderes em Portugal. Temos esta marca em Portugal há cerca de 
seis anos. A nossa mais-valia é procurar alguns artigos que são 
diferentes daquilo que é a oferta no mercado. Por outro lado, 
naquilo que é similar, os nossos artigos conseguem oferecer 

mais valor de brincadeira. Mais componentes por um 
preço igual ou ligeiramente abaixo”. Do volume de 
negócios da marca, esta gama responde por 22% das 
vendas, embora o responsável afirme que, “este ano, 
deverá chegar aos 25%”.
Já o mundo da educação pré-escolar e jogos 
educativos é dominado pela área de brinquedos 
didáticos, com um peso de 22% no volume do 
negócio, com a marca O Pequeno Sábio e os puzzles 
altamente aclamados, e pela área da ciência (24% 
do volume de vendas da marca), com uma gama de 
jogos científicos diversos Science & Play e Science 
& Play Technology. “Em termos de didáticos, somos 
líderes no mercado português. Procuramos, todos os 
anos, ter uma oferta que possa diferenciar e reforçar a 
nossa posição de mercado”, afirma. “A área de ciência 
está dividida numa ciência mais clássica, que é, por 
exemplo, a química e a astronomia, e depois uma linha 
mais tecnológica, que é onde temos tudo aquilo que é 
o STEM, com o laboratório de mecânica e a robótica. 
Estamos a crescer de uma forma significativa com o 
STEM e a robótica. Os últimos dados de mercado dizem 
que a ciência em geral está a cair cerca de 2%, mas 
nós estamos a crescer, neste espaço, cerca de 20%”. 
Dentro da ciência, as vendas dividem-se quase 
igualmente entre a ciência clássica e STEM/robótica, 
mas o responsável prevê um crescimento muito mais 
significativo, dentro de dois anos, para o segundo 
segmento.
No geral, bebé, didáticos e ciência são as principais 
categorias da Clementoni, responsáveis por uma 
grande parcela da sua faturação. “Temos estado 
a crescer, acima de tudo, estas três categorias. Há 
três anos, tínhamos sensivelmente 18% de quota de 
mercado e, no ano passado, na campanha de Natal, já 
fechámos com 56%. Esta nova área de STEM e robótica 
contribui muito para este crescimento, porque é diferen-
te do que existia no mercado português”.
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Robótica educativa
Em termos de inovação, nos últimos anos, a empresa trouxe ao 
mercado uma linha de robótica especificamente educativa, espe-
cializada para trabalhar nas escolas ou em ambiente familiar. “Um 
dos nossos objetivos é sermos uma das empresas mais inovadoras no 
mercado. A robótica educativa foi uma família que abrimos no mer-
cado português. Havia alguns brinquedos de robótica, mas mais para 
brincadeira e divertimento do que propriamente educativos. Essa foi 
a vertente que abrimos, que tem feito crescer a ciência e que temos 
ajudado a crescer”, assenta Hélder Pernas.
Trata-se de uma aposta na introdução da robótica em contexto 
educacional que vem desde 2017, data em que a Clementoni 
colocou um projeto em curso: o Kids Media Lab. Tem como base 
a investigação de Pós-Doutoramento de Maribel Miranda, que 
também lidera este projeto, onde se promove a aprendizagem da 
programação e da robótica em ambientes de aprendizagem formal 
e informal. “Não podíamos fazer como fazemos com o bebé ou outros 

tipos de brinquedos. Tínhamos que ter uma forma diferente de 
introduzir a robótica no mercado, porque havia várias perce-
ções. Primeiro, porque a robótica era um ‘bicho’, especialmente 
para crianças do pré-escolar. Depois, porque esta família não 
existia. O que considerámos ser a melhor forma era ir buscar al-
guém que tem trabalho feito, de universidade e de campo, que 
falasse aos pais e professores sobre a robótica educativa. Não 
podíamos simplesmente vender. Tínhamos que criar o espaço 
no mercado e que desenvolver quais os benefícios de trabalhar 
a robótica educativa para um segmento de idade tão novo”, 
esclarece o diretor geral.

Campanha de Natal
A campanha de Natal é sempre o ponto mais alto em 
termos do negócio de brinquedos. Em Portugal, face aos 
principais mercados europeus, isso é ainda mais vincado 
pela própria estrutura do mercado. “Somos o único mercado 
europeu, juntamente com a Polónia, em que a distribuição 
moderna pesa cerca de 70%. Por isso, temos que adaptar o 
modelo de negócio a este sector”, diz Hélder Pernas.
Ainda assim, a marca tem tomado algumas medidas no 
sentido de tornar a campanha de Natal menos importante, 
nomeadamente, fazendo mais campanhas durante o ano, 
alargando a gama, trabalhando mais o online e lançando 
novidades mais cedo. As novidades, que seriam lançadas em 
setembro e outubro, vão passar a ser colocadas em julho nas 
prateleiras, principalmente, do retalho especializado. Segun-
do o responsável, esta é também uma forma de privilegiar 
este retalho, responsável por 30% das vendas, que enfrenta 
as agressivas campanhas de Natal da distribuição moderna.
2020 vai ser o ano com mais novidades, “significativas e 
diferenciadoras” para a Clementoni. “Vamos trazer ao mercado 
acima de 100 novidades e também novos conceitos. Novida-
des diferentes face àquilo que já existe no mercado nacional e 
algumas novidades em que agarramos num produto tradicio-
nal e incorporamos tecnologia, como realidade aumentada e 
aplicações”, conclui.

”

A marca tem tomado algumas 
medidas no sentido de tornar 
a campanha de Natal menos 
importante, nomeadamente, 
fazendo mais campanhas 
durante o ano, alargando a gama, 
trabalhando mais o online e 
lançando novidades mais cedo
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“O nosso património são 
as nossas marcas, os 

nossos personagens e as 
suas histórias”

G

90 anos após a criação do rato mais famoso do mundo, o legado de Walt Disney perdura. Miúdos e 
graúdos de todo o mundo continuam a render-se aos encantos das suas marcas, personagens e, 
sobretudo, das suas histórias, contribuindo para que a Disney figure entre as maiores empresas 

mundiais em termos de valor de mercado mas, acima de tudo, em termos reputacionais. “Faça 
chuva ou faça sol, este é um negócio que quer fazer as pessoas felizes”, dizia Walt Disney. Premissa 
que está na base do sucesso da Disney e que ganha renovado sentido no atual mundo dos negócios. 

Ensinamentos que continuam presentes na cultura da empresa, na postura para o consumidor e com 
os parceiros, como nos conta André Soares, Retail Manager da The Walt Disney Company Portugal.

rande Consumo - A Disney é uma das marcas 
mais valiosas do mundo e, quando fala-
mos em entretenimento, assume-se como 
referência a nível global. Na sua opinião, qual 
foi o ingrediente secreto que, ao longo de 
nove décadas, permitiu criar uma marca tão 
poderosa? 
André Soares - Não creio que seja apenas 
um, diria que há vários ingredientes para este 
sucesso. Mas, se tiver que referir um, teriam que 
ser as nossas histórias. São histórias únicas, com 
personagens inesquecíveis, com uma dimensão 
humana que nos transcende, que nos toca no 
coração como poucas coisas conseguem fazer. E o 
poder da marca vem do conjunto destas histórias 
e personagens, aliados à sua presença nos mais 
diversos meios e canais de distribuição, levando 
conteúdos de grande qualidade a muitas famílias 
em todo o mundo.

GC - “Faça chuva ou faça sol, este é 
um negócio que quer fazer as pessoas 
felizes”, dizia Walt Disney. Esta é uma 
premissa que, nos dias de hoje e face 
aos consumidores de hoje, faz ainda 
mais sentido? É esta filosofia de base 
que continua a fazer da Disney uma 
marca tão relevante?
AS – Concordo, faz cada vez mais sentido 
nos dias que correm. E os ensinamentos de 
Walt Disney continuam muito presentes na 
cultura da empresa, na postura que temos 
para com os nossos consumidores e com os 
nossos parceiros de negócio, sempre com 
esse objetivo em mente: fazer as pessoas 
felizes. 

GC - Numa entrevista, em 1958, ao 
The Wall Street Journal, Walt Disney 
partilhava a sua fórmula de sucesso: 
sonhar, diversificar e não deixar escapar 
nenhum pormenor. Mais de 60 anos de-
pois, esta é ainda a fórmula vencedora? 
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também aqui o segredo para a manutenção da relevância 
da Disney e das suas marcas? O saber atrair a públicos 
cada vez mais distintos, através da assertividade da sua 
estratégia de aquisições?
AS - Sem dúvida. Para nós, é fundamental continuar a oferecer 
entretenimento de qualidade para toda a família. Este objeti-
vo continua sempre bem presente e, se analisarmos todas as 
marcas adquiridas nos últimos anos, vemos que acrescentaram 
e ampliaram o nosso portfólio e nos ajudaram a crescer e a ser 
ainda mais relevantes para as famílias em todo o mundo. São 
marcas que não rompem com o ADN da Disney, muito pelo 
contrário, enriquecem-no.

GC - A Disney é, também hoje, muito mais que filmes, 
tendo criado todo um ecossistema em torno dos seus 
personagens, que soube monetizar como ninguém. Que 
importância tem o negócio de produtos de consumo e o 
licenciamento para a Disney?
AS - Ecossistema é a palavra certa. Hoje em dia, a The Walt 
Disney Company é muito mais que filmes, sem dúvida. É 
também os nossos canais, os parques, os cruzeiros, eventos e, 
claro, produtos de consumo. O nosso património são as nossas 
marcas, os nossos personagens e as suas histórias, que, depois, 
utilizamos em diversas áreas de negócio. Cada área tem a sua 
importância estratégica e, no caso dos produtos de consumo, 
fazem com que as nossas marcas sejam vividas e experiencia-
das nos mais diversos momentos da vida dos nossos consumi-
dores.

GC – É, então, através deste negócio que a Disney amplia 
a sua presença junto do consumidor, para além das salas 
de cinema, e torna a relação ainda mais próxima? 
AS - Exactamente. A presença que conseguimos ter em tantos 
momentos da vida das pessoas é um dos segredos da longevi-
dade destes personagens e destas histórias. Ou seja, diversifi-

Nos dias de hoje, há mais algum ingrediente 
que se deve acrescentar?
AS - Penso que Walt Disney resume aqui na 
perfeição a cultura que criou e que se mantém 
até aos dias de hoje, a capacidade de inventar, 
inovar, expandir o negócio e sempre com uma 
enorme atenção aos detalhes. Continua atual e 
provou ser uma fórmula vencedora, sem dúvida.

GC - Quando falamos, hoje, da Disney, 
já não pensamos apenas em princesas, 
parques temáticos e castelos. Na equação 
entram também Vingadores e Jedis. Está 

“O nosso património são 
as nossas marcas, os 
nossos personagens e as 
suas histórias, que, depois, 
utilizamos em diversas 
áreas de negócio. Cada 
área tem a sua importância 
estratégica”
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cando e incrementando os pontos de contacto 
com os nossos consumidores, criamos uma 
relação mais forte, mais duradoura e mais próxi-
ma com cada um deles. 

GC - Os produtos licenciados pela Disney 
estendem-se por que categorias? Quais as 
mais importantes no mercado nacional?
AS - As nossas marcas estão presentes em 
muitas categorias diferentes. É quase mais 
fácil listar as categorias em que não estamos 
presentes. Até porque isso também nos define. 
Produtos comprovadamente nocivos para a 
saúde, como o álcool, o tabaco ou mesmo pro-
dutos com elevada concentração de açúcar, são 
categorias onde não queremos estar presentes. 
Somos muito criteriosos na hora de fazer o “en-
dorsement” de um produto e existem critérios 
de seleção minuciosos. Mas orgulhamo-nos 
de ter uma presença transversal das nossas 
marcas em muitas categorias: brinquedos, têxtil, 
publicações, iogurtes, joalharia, etc.
Em termos de importância, para o mercado na-
cional, tal como no resto da Europa, a categoria 
de brinquedos continua a ter um peso conside-
rável no mercado de licenciamento, mas temos 
outras categorias muito importantes, como as 
publicações e, cada vez mais, o sector têxtil.

GC - Qual das marcas licenciadas é hoje 
a mais importante em termos de fatura-
ção? O Mickey continua a ser campeão de 
vendas? 
AS - Depende da categoria. Mickey e Minnie 
continuam a ser muito importantes e são 
reinventados a cada ano, com novos brinque-
dos, novas coleções de roupa. São clássicos 
intemporais e, por isso, são transversais a 
muitas categorias.
Mas temos propriedades como Cars e Frozen 
que são enormes sucessos de vendas, ano após 
ano, e que têm sempre um crescimento assina-
lável com o lançamento de novos conteúdos. E 
temos ainda Star Wars, Spiderman, as nossas 
Princesas. O que não faltam são campeões de 
vendas.

GC - Como são selecionados os parceiros 
de licenciamento? Pode dar exemplos de 
parcerias importantes em Portugal? 
AS - Para cada categoria existem processos de 
seleção específicos. Na área alimentar, temos 

diversas restrições, como os níveis de açúcar 
que referi; no sector têxtil, temos regras rigoro-
sas na qualidade das peças que os licenciados 
produzem. E, especificamente no têxtil, temos 
em Portugal, por exemplo, uma parceria com 
a Zippy e com a MO, do Grupo Sonae, que 
são, simultaneamente, nossos licenciados e 
parceiros no retalho para as mais diversas 
campanhas. 
Temos, ainda, vários exemplos locais, mesmo 
com empresas multinacionais, como a Danone 
Portugal, com as licenças de Toy Story e Frozen. 
Temos tido parcerias com retalhistas, como o 
Continente ou a FNAC. No ano passado, com 
o Minipreço, por exemplo, fizemos uma grande 
campanha de Natal com oferta de viagens à 
Disneyland Paris para mais de 400 pessoas. 
Não nos faltam oportunidades de parceria, mas 
temos a responsabilidade de ser criteriosos e 
de corresponder à confiança que as famílias 
depositam nas nossas marcas.

GC - Que vantagens colhem, respetivamen-
te, a Disney e o parceiro desta relação?
AS - O licenciamento prevê a cedência da 
propriedade intelectual a um parceiro durante 
um determinado período de tempo. Ambos 
beneficiam deste acordo, quer em termos 
de associação de imagem, quer ao nível de 
vendas e faturação. E, para além disso, podem 
suceder-se iniciativas únicas quando juntamos 
duas grandes marcas, veja-se, por exemplo, as 
associações da marca Star Wars com o mundo 
da moda. Aqui ao lado, em Espanha, a marca 
chegou mesmo a marcar presença na semana 
da moda de Madrid. 

GC - Ao falarmos de produtos de consumo 
da Disney, não falamos também só de pro-
dutos para crianças. Foi importante ampliar 
a base e atrair também um público mais 
adulto? Que percentagem dos produtos se 
dirige hoje a este público?
AS - Se pensarmos que a Disney tem mais de 
90 anos, chegamos à conclusão que pratica-
mente todas as pessoas já cresceram com a 
Disney e os seus personagens. A força da nos-
talgia é enorme. Vimos isso, no ano passado, 
com os 90 anos do Mickey e com tudo o que 
conseguimos fazer ao nível de produto, campa-
nhas e eventos. 
Não é fácil dar um valor exacto dos produtos 
que se dirigem a um “target” adulto, mas com o 
crescimento do licenciamento no sector têxtil, 
com marcas como Star Wars e Marvel, com 
uma disseminação muito forte em públicos 
mais adultos, sabemos que o caminho passa 
por falar para vários”targets”, não apenas o 
infantil, apesar da sua enorme importância para 
nós.

“O nosso caminho passa por falar para 
vários “targets”, não apenas o infantil, 
apesar da sua enorme importância para 
nós”
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“Na área de produtos de consumo, com a 
especificidade do nosso retalho, onde os 
dois maiores retalhistas são insígnias de 
duas empresas portuguesas, faz com que 
tenha que existir uma estratégia local bem 
delineada”

GC - Quem é o consumidor típico de produtos Disney e o que 
mais valoriza?
AS - É difícil definir um “consumidor típico”, principalmente, quando 
falamos de uma marca tão abrangente, tão transversal como a 
Disney. Por exemplo, o nosso personagem mais icónico, o Mickey, 
quem é o consumidor de produtos do Mickey? Pode ser uma crian-
ça que brinca com um carro do Mickey e os Super Pilotos, pode 
ser um adolescente com uma mochila do Mickey clássico, pode 
ser uma pessoa de qualquer idade que compra uma camisola do 
Mickey numa loja de roupa. A abrangência, o alcance das marcas e 
dos personagens é uma das nossas maiores forças e, cada vez mais, 
tentamos ir mais longe e atingir novos “targets”.

GC - O que outras empresas podem aprender com as es-
tratégias de distribuição e de marketing da Disney? De que 
maneira isso pode ser transferido isso para outros produtos e 
serviços?
AS - A frase que citou de Walt Disney aplica-se aqui na perfeição e 
é transversal a todas as áreas de negócio: sonhar, diversificar e não 
deixar escapar nenhum pormenor. 
Mas, mais especificamente no mercado de licenciamento e retalho, 
a criteriosidade que referi anteriormente na escolha de parceiros 
é fundamental e permite-nos fazer colaborações que, depois, se 
transformam em produtos únicos, campanhas inovadoras e expe-
riências inesquecíveis para os consumidores. O resto vem natural-
mente.

GC - Desde quando a Disney está presente no mercado nacio-
nal e como está estruturada essa presença? 
AS - Estamos presentes no mercado português há quase 40 anos 
e temos várias linhas de negócio: Media, Disneyland Paris e ainda 
Retail e Disney Consumer Products.

GC - Que importância tem o mercado português para a ope-
ração europeia da Disney?
AS - É sem dúvida importante. Na área de produtos de consumo, 
com a especificidade do nosso retalho, onde os dois maiores reta-
lhistas (Continente e Pingo Doce) são insígnias de duas empresas 
portuguesas (Grupo Sonae e Grupo Jerónimo Martins), faz com 
que tenha que existir uma estratégia local bem delineada, uma 
adaptação a essa realidade quer do nosso lado, quer dos parceiros 
licenciados. 

GC - Possuem duas lojas no mercado nacional, em Lisboa, 
no Centro Colombo, e no Porto, no Norte Shopping. É um 
número que vos deixa satisfeitos? Não existem perspetivas 
para expandir mais a presença das Disney Stores no mercado 
nacional?
AS - As nossas Disney Stores têm uma missão muito específica, a 

de trazer o mundo encantado da Disney para 
junto dos consumidores e, por isso mesmo, têm 
características únicas que os consumidores 
reconhecem facilmente. Quando vamos a uma 
Disney Store, entramos num mundo de fantasia, 
onde obviamente se vendem produtos Disney, 
Pixar, Star Wars e Marvel, mas onde também 
experienciamos um pouco da magia que referi. 
A decoração, o staff, as novidades e produtos 
exclusivos, eventos, etc. É muito mais que uma 
loja e, também por isso, a estratégia passa por 
ter lojas nas cidades mais importantes de cada 
país e localizadas em zonas de excelência e de 
grande afluência de pessoas.

GC - Face à aceleração introduzida pela 
tecnologia, com o consumo a transferir-se 
cada vez mais para o digital, as lojas conti-
nuam a ser importantes na vossa estratégia 
de marca?
AS - Claro que sim, o retalho está em mutação 
constante e cabe-nos a nós, profissionais da 
área, adaptarmo-nos e fazermos as nossas 
marcas crescerem nessa mudança. Mas isso 
não significa que não continue a haver espaço 
para o chamado comércio tradicional, para o 
contacto personalizado e, principalmente, para 
a experiência do consumidor. Mais do que ir 
comprar um produto, trata-se de oferecer uma 
experiência que o consumidor não esqueça. E é 
isso que também tentamos levar para os nossos 
parceiros do retalho, um pouco dessa magia 
que nos caracteriza e distingue.

GC - Frozen II acaba de estrear e bateu 
recordes de bilheteira. Estão reunidas todas 
as condições para que o Natal de 2019 seja 
uma época de vendas bem-sucedida para os 
produtos Disney em torno deste título, mas 
também para todos os outros?
AS - Sem dúvida. Estamos com grandes 
expectativas para este Natal de 2019, que já 
arrancou no final de outubro e com excelentes 
resultados iniciais. E Frozen é fundamental 
para esses resultados, assim como Star Wars, 
Vingadores, Spiderman, Princesas e os clássicos 
Mickey e amigos.
2019 foi um ano incrível em termos de lança-
mentos: Vingadores Endgame, Rei Leão, Alad-
din, Toy Story 4, Frozen II, Star Wars Episódio 
IX. Não me recordo de um ano cinematográfico 
desta magnitude e acreditamos que vamos ter 
um grande ano, com excelentes resultados de 
vendas de produtos.

GC - O que seria um bom ano para a Disney 
em Portugal?
AS - Um ano de crescimento nos diversos 
sectores em que operamos e com parcerias 
estratégicas que se prolonguem por muitos e 
bons anos.
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Menos 
é mais
Proteja o seu produto com um Packaging Estratégico 
Somos uma grande empresa, com um forte compromisso com a 
sustentabilidade. Mas para nós, grande não é tudo; o que mais nos orgulha 
são os nossos pequenos números. É por isso que utilizamos menos 
matéria-prima, reciclando e reutilizando sempre que possível. Otimizamos 
toda a cadeia de fornecimento para gastar menos tempo e energia. E ao 
fazê-lo deste modo, garantimos que isto signi�ca menos custos, problemas e 
preocupações para os nossos clientes. Porque menos é realmente mais.

https://www.dssmith.com/pt/packaging
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Não é segredo que a automação tem o potencial de remover a interação humana dos negócios. 
Inteligência artificial (AI), Internet das Coisas (IoT), robótica, telemática e outras tecnologias dominantes 
estão fadadas a aumentar a eficiência em várias indústrias globais. A mudança para a automação 
dentro do armazém também está a acontecer rapidamente. É uma forma de tentar reduzir o tempo de 
viagem dos colaboradores, de aumentar a eficiência na recolha e transporte de peças, assim como de 
melhorar a fiabilidade e o planeamento do trabalho. Deste modo, a automação elimina tarefas altamente 
redundantes, ao mesmo tempo que liberta a mão-de-obra para outras mais qualificadas e de valor 
acrescentado.

Automação do armazém: 
presença humana reduzida, com 
tarefas de valor acrescentado

LOGÍSTICA
TEXTO Bárbara Sousa
FOTOS D.R. 
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A presença humana nos armazéns modernos e de 
alta eficiência tem vindo a ser mais reduzida. Nos 
últimos anos, de forma a conseguir-se uma otimi-
zação de processos, criando rotinas mais eficientes 
com o apoio de novas tecnologias, como a informá-
tica, a robótica e outras, tem havido uma redução 
da necessidade de presença humana nos armazéns. 
Uma das vantagens deste efeito secundário da 
automação é desperdiçar-se menos tempo e energia 
com tarefas como carregar, conduzir e procurar e 
alocar os colaboradores em atividades mais relevan-
tes, nomeadamente, ao nível da rotulagem, análise 
à qualidade, entre outras. “Com um consumidor cada 
vez mais exigente, os armazéns tendem a ter um maior 
número de artigos que terão de ser expedidos com 
rapidez. Isto implica que os colaboradores dos arma-
zéns tenham de fazer quilómetros por dia, conduzindo 

a um estado de cansaço e, consequentemente, a um 
aumento dos erros e a uma menor eficiência. Com esta 
mudança de paradigma, os colaboradores acabam por 
exercer um trabalho ergonomicamente mais eficiente 
e menos cansativo e que lhes permite ganhar mais 
conhecimento, contribuindo, assim, para uma maior 
satisfação profissional”, clarifica António Colaço, 
responsável pelo departamento de projetos da 
Jungheinrich.
Contudo, a automação de um armazém não é algo 
que pode ser aplicado em todas as circunstâncias. 
Pressupõe tempo e investimento, pelo que deve ser 

ponderado. Certo que esta evolução com 
aposta na tecnologia digital possibilita às 
empresas uma maior eficiência na movimen-
tação das suas mercadorias, desde o pedido 
até à entrega, reduzindo a participação 
humana que deverá ser virada para outras 
atividades. Mas o objetivo é, além de auto-
matizar atividades pesadas, atribuir aos fun-
cionários tarefas de valor acrescentado, onde 
possam ganhar novas competências e ter um 
papel diferenciador nas organizações. “Esta 
mudança leva a uma maior satisfação por parte 
dos colaboradores, potenciando condições para 
uma maior estabilidade do quadro de pessoal, 
com a cativação dos trabalhadores com mais 
experiência e conhecimentos”, realça António 
Colaço. “Se o objetivo da empresa é acautelar 
um período de crescimento, um aumento de 
stocks ou de encomendas ou a capacidade de 
resposta à concorrência, então, a automação 
pode ser uma solução. Por outro lado, também 
permite dar resposta a alguns constrangimen-
tos, como atrasos nas entregas, fadiga dos cola-
boradores, aproveitamento incorreto do espaço, 
erros excessivos nas operações, etc.”.
Atualmente, existem ao dispor das empre-
sas sistemas de software e hardware, como 
sistemas de gestão de armazém e equipa-

mentos autónomos, que lhes permitem gerir 
o fluxo de mercadorias, permitindo um maior 
controlo, redução de stocks e maior eficiên-
cia na distribuição dos mesmos, sendo os 
custos modelados para o dimensionamento 
da empresa.
Mas, a automação de um armazém não é 
uma “receita única”, sublinha o responsável. 
Trata-se, sim, de um conceito muito amplo, 
que pode ir de uma simples série de proces-
sos que envolvem recursos humanos e ma-
teriais a um ambiente totalmente robotizado. 
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Com a introdução da automatização e 
digitalização no armazém, os desafios 
em todos os sectores mudaram, 
abrindo novas oportunidades para a 
intralogística

A automação dos armazéns pode ser parcial ou 
total. “Existem várias soluções que dão respostas a 
diferentes necessidades, nomeadamente, ao nível 
do aumento da eficácia e da rapidez na entrega de 
encomendas, redução do número de erros no arma-
zenamento, no transporte interior, nos inventários 
e nas recolhas, maior segurança, racionalização do 
espaço e redução de custos. O investimento pode 
variar mediante as soluções implementadas. Por 
exemplo, há sistemas de automatização especiali-
zados em paletes e outros em pequenos volumes. 
Se os produtos armazenados não se adaptam a 
esses suportes, pode ser necessário investir numa 
solução própria, considerando a relação custo/be-
nefício”, explica.
Assim, a customização do serviço e da ofer-
ta é um fator indispensável para uma gestão 
adequada das operações no armazém. E, com 
a necessidade das empresas de procurarem 

uma otimização dos seus processos logísti-
cos, no intuito de serem mais assertivos e, por 
consequência, lucrativos, existem soluções no 
mercado dimensionadas para responderem às 
suas necessidades específicas.  

Armazéns inteligentes
De forma a conseguir-se uma resposta rápida às 
necessidades dos clientes, a transição para ar-
mazéns inteligentes está a tornar-se uma realida-
de, nos últimos anos, no mercado nacional. Não 
só para a logística como para a produção. Apos-
tas na robotização e na digitalização permitem a 
criação de processos de gestão mais assertivos 
e lucrativos. Assim, tornam-se estes armazéns 
inteligentes, controlados digitalmente, capazes 
de responder às necessidades através de várias 
ferramentas tecnológicas que terão um papel 
preponderante no seu bom funcionamento.
Com a introdução da automatização e digitaliza-
ção no armazém, os desafios em todos os secto-
res mudaram, abrindo novas oportunidades para 
a intralogística. “As empresas enfrentam desafios 
cada vez mais complexos. Processos logísticos 
eficientes são, portanto, a chave do sucesso. Como 
fornecedor único de intralogística, a Jungheinrich 
agrupa e analisa os requisitos dos seus clientes 
com relação aos fluxos de material e informação e 
combina-os para criar soluções gerais individuais 
e em redes inteligentes”, explica António Colaço. 
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https://www.nutriva.pt/
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“De salientar, por exemplo, que os AGVs (automated guided 
vehicles) são um dos principais fatores de crescimento na 
intralogística, pois libertam os colaboradores dos armazéns 
de tarefas repetitivas. Os percursos repetitivos de A a B 
podem, assim, ser otimizados. O crescente recurso a AGVs 
não é uma tendência de curto prazo, mas a consequência 
de inovações tecnológicas e da crescente escassez de mão-
-de-obra qualificada”.
A Jungheinrich aplica a automação com navegação e 
tecnologia de segurança adicional à sua gama de AGVs, 
que inclui equipamentos com capacidade de transporte 
até cinco toneladas e altura de elevação até 13 metros. 
A especialista mundial no fornecimento de soluções 
de intralogística desenvolveu e introduziu nos seus 
equipamentos um “middleware” informático (Interface 
Logístico Jungheinrich), conector de dados enviados dos 
diversos sistemas de gestão de armazenagem para um 
servidor ou para um terminal de dados instalados nos 
empilhadores, permitindo a troca de informação e con-
sequente tratamento dos dados. “Com a introdução nos 
equipamentos do interface logístico, foram desenvolvidos 
vários sistemas informáticos focados na maior eficiência e 
produtividade nos processos logísticos, sendo utilizado em 
diversos equipamentos, como sistemas de navegação para 
corredores estreitos, equipamentos de guiamento auto-
mático (AGV), sistemas de armazenagem do tipo carrossel, 
sistemas de estanterias móveis e de shuttle (UPC) e outros 
meios auxiliares em diversos equipamentos do portfólio da 
Jungheinrich”, continua. “Em conjunto com os sistemas de 
localização RFID colocados estrategicamente no pavimento 
e em conexão com os sistemas de gestão de armazenagem 
do cliente (WMS), foi desenvolvido pela Jungheinrich um 
sistema de navegação em armazém (WNS -Warehouse 
Navigation System) que permite uma maior eficiência nos 
processos de operação, como a eliminação de movimentos 
errados no empilhamento e recolha de paletes, a aproxima-
ção otimizada e semi-automática com utilização das rotas 
mais rápidas e de menor consumo de energia, permitindo 
uma maior operacionalidade e rendimento do equipamento 
em cerca de mais 25%, com uma maior autonomia com a 

gestão de consumo de ener-
gia, consequente redução de 
custos de operacionalidade e 
possível gestão de inventários 
ao minuto”.

Futuro
Nos próximos anos, o 
consumidor irá ser ainda 
mais exigente, informado 
e conectado, pelo que a 
cadeia de logística terá cada 
vez mais desafios, com a 
necessidade, acima de tudo, 
de processos mais rápidos 
e eficientes. Principalmen-
te, devido ao crescimento 
significativo do e-commerce 
– que não deverá abrandar 
num futuro próximo – e aos 

processos globais de logística que já são uma realidade. 
“Ciclos de encomenda reduzidos, lotes pequenos e prazos 
de entrega mais curtos são desafios atuais das empresas 
e que se irão intensificar no futuro. Por isso, ao nível dos 
armazéns, tem de haver uma maior otimização do espaço, 
tempo e custos e uma maior rapidez e segurança no fluxo 
de materiais e manuseamento intuitivo dos diversos supor-
tes para carga”, assenta o responsável pelo departamen-
to de projetos da Jungheinrich. 
Assim, para melhor se rentabilizar a logística num futuro 
próximo, existe a necessidade de utilizar de forma 
produtiva e rentável as tecnologias disponíveis. Pelo que 
a Jungheinrich acompanha essa evolução com a criação 
de produtos como automação para transporte de 
mercadorias, o desenvolvimento de processos digitais 
que permitem uma maior produtividade e segurança, o 
desenvolvimento de novas energias, como as baterias 
de iões de lítio, e sistemas periféricos de controlo. “Mas 
há outros desafios para além dos processos logísticos. Por 
exemplo, um dos desenvolvimentos atuais mais importantes 
no sector de intralogística, e que vem ao encontro das exi-
gências ao nível da eficiência energética e sustentabilidade 
ambiental, é a clara tendência em substituir os empilhado-
res com motores de combustão por acionamentos elétricos. 
Graças ao uso de baterias de iões de lítio, é possível obter 
um rendimento mais elevado, com claros benefícios para 
o ambiente, ao emitir menos 52% de CO2. Em 2018, a 
Jungheinrich produziu um total de 12.727 empilhadores 
com baterias de iões de lítio”, conclui.

Para melhor se rentabilizar a 
logística num futuro próximo, 
existe a necessidade de utilizar 
de forma produtiva e rentável as 
tecnologias disponíveis
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Procurar por: 
Organic Food Iberia 
#OFI2020

@FoodIberia

Organic Food Iberia

Organic Food Iberia

@organicfoodiberia

Organic Food Iberia acontecerá nos dias 3 e 4 de junho de 
2020 na IFEMA - Feria de Madrid.

Descubra mais informações em  www.organicfoodiberia.com

EM COLABORAÇÃO COM A 

A feira internacional 
essencial para 
profissionais do setor 
biológico
Biológico. Porque você se importa.

UMA PARCERIA ENTRE 

3-4 Junho 2020

OFI20 210x297 Ad.qxp_Portuguese  11/11/2019  15:08  Page 1

http://bit.ly/2p7c5Kl


90
Grande Consumo

CONSUMO
TEXTO Bruno Farias

FOTOS D.R. 
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Nunca o tema da sustentabilidade esteve tanto em voga como presentemente. Através da sua 
ação, o Electrão tem vindo a auxiliar um conjunto alargado de aderentes a dar corpo a estratégias e 

procedimentos que visam tornar a sua operação mais sustentável. Do retalho à indústria, muitos são os 
aderentes que encontraram no Electrão um parceiro de valor acrescentado, ao concentrar numa única 

entidade uma lógica de serviço integrado de “compliance” ambiental de elétricos, pilhas e embalagens, 
entre outros serviços. O presente e futuro do Electrão pela voz do seu diretor geral, Pedro Nazareth.

G

“A aposta em ser uma 
‘one-stop-shop’ é 

uma posição 
competitiva única”

GC - Também o retalho está atento à questão da 
sustentabilidade do negócio? Têm retalhistas entre 
os aderentes do Electrão?
PN - Entre as empresas nossas aderentes, temos 
retalhistas como o Lidl Portugal, a IKEA, o Leroy Merlin 
e a Rádio Popular, entre outros, cujo esforço muito tem 
contribuído para esta mudança junto do consumidor, 
como também nas próprias empresas e nos seus cola-
boradores. 
O Electrão, enquanto prestador de serviços, tem sido 
cada vez mais envolvido por estas empresas e outras 
neste processo quase que simultâneo de formação, de 
educação ambiental e de promoção de mudança de 
estratégia das empresas, assim como de comportamen-
tos individuais.

GC - Que balanço pode fazer do período que a as-
sociação leva em funcionamento? Qual o impacto 
no ambiente e no mercado decorrente da sua ação?
PN - O balanço que fazemos é muito favorável, cen-
trando, sobretudo, a análise no período dos últimos 
cinco anos, durante o qual aumentámos as quantidades 
de equipamentos elétricos e pilhas usadas recolhidas de 
cerca de quatro mil para 14 mil toneladas e o número 
de locais de recolha de 600 para quatro mil. 
Estes resultados, apesar de muito encorajadores, ainda 

rande Consumo - O Electrão desenvolveu, 
ao longo de 2019, um conjunto de ações em 
parceria com os seus aderentes. É sinal de que 
a indústria está, como um todo, consciente 
da necessidade de reciclar e de encaminhar 
os seus resíduos e equipamentos usados para 
valorização?
Pedro Nazareth - A indústria está muito atenta às 
necessidades dos seus consumidores, cada vez mais 
conscientes da importância das questões ambien-
tais, nomeadamente, a reciclagem. Para além desta 
consciencialização, estão também cada vez mais 
interessados em saber mais, fazer mais e ajudar a 
que mais se juntem à causa. Há um interesse cada 
vez maior em ver o processo de reciclagem, saber 
o que é feito a cada um dos materiais quando são 
encaminhados para valorização e até ver o produto 
final. Está a acontecer uma mudança de paradigma 
rápida e vemos isso nos nossos aderentes. 



92
Grande Consumo

não nos satisfazem, pois temos bem a consciência de 
que, enquanto país, temos um longo caminho a per-
correr para atingir os objetivos nacionais, em termos 
de recolha e reciclagem. 
Hoje, servimos também melhor a nossa base de 
clientes de cerca de duas mil empresas, através do 
desenvolvimento da oferta de serviço de valor acres-
centado, que não só passou a incluir a área da gestão 
de embalagens usadas, numa lógica de serviço inte-
grado de “compliance” ambiental de elétricos, pilhas 
e embalagens , como passámos também a oferecer 
outro conjunto de serviços ambientais.

GC - Falar hoje do Electrão é falar de que dimen-
são e tipologia de aderentes?
PN - Não há uma tipologia específica de aderente. 
O Electrão é a única entidade gestora em Portugal 
com a qual as empresas podem contratar a gestão de 
embalagens, pilhas e equipamentos elétricos usados. 
A nossa quota de mercado tem aumentado nestes 
três fluxos, o que demonstra que a aposta em ser uma 
“one-stop-shop” é uma posição competitiva única e 
que tem sido muito reconhecida pelas empresas. 
Por outro lado, sabemos que cada vez mais não é só 
por preço que as empresas escolhem a sua entidade 
para gestão de resíduos, mas, sim, também pelo ser-
viço. Por isso, em paralelo, o nosso foco em desen-
volver a proposta de valor, através de outros serviços 
capazes de dar resposta a um mercado cada vez mais 
exigente. 

GC - Quais são as mais-valias que o Electrão 
pode proporcionar aos seus aderentes ou a todos 
aqueles que o queiram ser?
PN - O serviço integrado de “compliance” ambiental 
para a gestão de embalagens, pilhas e elétricos usa-
dos é, hoje, o ponto de partida no desenvolvimento 
da relação com a nossa base de clientes. Apoiamos os 
nossos clientes em projetos de prevenção e redução 
da produção de resíduos, em projetos de educação 
e comunicação ambiental ou, mesmo, em projetos 
de investigação e desenvolvimento de soluções de 
embalagens de produtos mais sustentáveis. Desen-
volvemos toda uma nova área interna, que desig-
namos de “trade maketing”, onde temos os nossos 
recursos envolvidos com o cliente no alinhamento 
de estratégias de comunicação ambiental dirigidas, 
em particular, para a correta separação de resíduos. 
Neste momento, se os nossos aderentes precisarem 
de uma auditoria ambiental às embalagens dos seus 
produtos, ou se quiserem desenvolver uma campanha 
de sensibilização, ou outra iniciativa alinhada com a 
nossa missão, estamos aptos a responder e auxiliar 
nesse processo.

GC - Quais são os fluxos processados pelo Elec-
trão? O Electrão é, hoje, uma entidade global no 
que à gestão de fluxos e resíduos diz respeito?
PN - O Electrão tem ao dispor das empresas um 
portfólio de serviços que cobre, na sua grande maio-
ria, as suas necessidades da gestão de resíduos. Por 
isso, adotámos o lema “confiar para reciclar”, porque 
é aí que nos queremos posicionar, como especia-
listas, como parceiro de confiança das empresas 
para o tema e necessidades de gestão da “pasta” da 
reciclagem. 

GC - O Electrão foi pioneiro no desenvolvimen-
to de uma rede de recolha própria de resíduos. 
Como é que isso se apresenta como uma mais-
-valia para a operação dos seus aderentes?
PN - No caso dos equipamentos elétricos e das pi-
lhas usadas, temos uma rede de recolha própria com 
mais de quatro mil locais e uma rede de parceiros 
operacionais que nos ajudam, todos os dias, a prestar 
os melhores serviços aos nossos clientes e ao con-
sumidor. Somos, sem dúvida alguma, uma entidade 
gestora com vocação e mandato operacional desde 
a nossa origem e é esse ADN que nos permite ser es-
pecialistas da cadeia de valor e desenvolver serviços 
que sirvam as empresas nossas clientes. 

GC - Caminhamos, a passos largos, para uma 
economia cada vez mais circular ou estamos 
apenas a dar os primeiros passos? Que papel 
pode ter o Electrão no desenvolvimento de um 
amanhã mais sustentável?
PN - A consciência da necessidade de caminhar para 
uma economia mais circular creio que existe, mas 
temos uma dificuldade inerente a vencer, que é a 
da tradução dessa mesma consciência nos compor-
tamentos individuais do dia-a-dia, assim como nas 
decisões e estratégias necessárias de implementar 
nas empresas. Não chega ficarmos chocados com 
as fotografias dos peixes e das aves que morrem por 
ingerir quantidades de plásticos nos oceanos. Temos 
que conseguir ligar essa fotografia com a deslocação 
ao ecoponto para separar as nossas embalagens usa-
das de plástico, ou mesmo com a dúvida da necessi-
dade de consumo dessas embalagens.
Portugal tem metas ambiciosas de reciclagem, para 
as quais o papel de todos os envolvidos -  cidadãos, 
empresas, municípios, retalhistas, Estado, reciclado-
res e entidades gestoras - é fundamental. O papel do 
Electrão é, em certa medida, a de um agilizador nessa 
tradução da consciência individual ou coletiva para 
as ações e comportamentos do dia-a-dia. Obviamen-
te, com a responsabilidade não exclusiva, mas, sim, 
acrescida de quem dispõe de meios específicos para 
promover e incentivar essas alterações de comporta-
mentos. 
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https://www.chep.com/pt/pt-pt/consumer-goods/about-us/chep-portugal/about-chep-portugal
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Recentemente, a DS Smith apresentou 
a sua nova linha de embalagens 

destinadas ao sector hortofrutícola. 
Chama-se Ecovete e é 100% reciclável, 

caracterizada por permitir um correto 
acondicionamento e proteção do 

produto. Assim, é compatível com 
géneros alimentícios e conta com a 

particularidade de ser anti humidade 
e antiderrapante. Esta nova linha de 

embalagens, de montagem mecanizada 
ou manual, oferece ainda múltiplas 

possibilidades de fecho e selagem e é de 
abertura fácil.

O packaging ao 
serviço da 
sustentabilidade
PACKAGING
TEXTO Bárbara Sousa
FOTOS D.R. 
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A

O primeiro roadshow de apresentação destas embala-
gens teve “uma excelente recetividade”, demonstrando, 
assim, que o retalho está a apostar em materiais de 
embalagem reciclados e recicláveis, respondendo a uma 
pressão dos consumidores que estão disponíveis a su-
portar um custo superior pelo uso de embalagens mais 
sustentáveis do ponto de vista ambiental, de acordo 
com estudos recentes. E a DS Smith vai trabalhar em 
conjunto com alguns “players” do retalho no sentido de 
homologar esta linha para frutas de caroço, cereja e mo-
rango. “O plástico continuará a ter um papel fundamental 
no packaging que, forçosamente, terá que se reinventar para 
dar resposta às exigências dos consumidores no sentido da 
reciclabilidade (apenas 14% do plástico é reciclado e 40% 
acaba nos ecossistemas). Até que se processe esta transfor-
mação, os materiais alternativos ao plástico desempenham 
um papel fundamental numa lógica de economia circular: 
‘recycle/re-use/reduce’. O papel e cartão estão na linha da 
frente destes materiais e, dada a sua forte componente de 
inovação, podem desempenhar um papel importante como 
alternativa ao packaging de plástico”, afirma o diretor 
geral.

DS Smith lançou uma nova linha de embalagens: a Eco-
vete. Trata-se de uma aposta que surge como resposta 
a uma forte procura de packaging alternativo ao plástico 
na fileira hortofrutícola. A redução das quantidades por 
unidade vendida exige o uso de cada vez mais embala-
gem, ou seja, mais material que implicará mais resíduos, 
pelo que uma embalagem reciclável é, cada vez mais, um 
requisito fundamental para o mercado hortofrutícola.
A sustentabilidade e a inovação estão, assim, patentes 
nestas embalagens em cartão canelado, que se distin-
guem, ainda, por possibilitar uma comunicação eficaz 
das marcas e do produto, ao poderem ser impressas. 
“Estamos a falar da primeira embalagem em cartão cane-
lado com tampa, possível de ser entregue ao produtor ou 
embalador já montada e pronta a usar. Até agora, o que 
estava disponível no mercado eram bandejas sem tampa, 
sendo o packaging final um híbrido de papel e plástico. A 
Ecovete é a primeira embalagem para produtos hortofru-
tícolas (F&V) mono material com tampa, 100% reciclável 
e produzida com matérias-primas recicladas ou de origem 
sustentável”, explica Tiago Domingues, diretor geral da 
DS Smith Packaging Leiria.
Para esta nova linha produtiva, o investimento em I&D 
foi superior a 200 mil euros, implicando intervenções 
em mecanização da embalagem. Adicionalmente, está 
planeado um investimento em ativos fixos superior a 
700 mil euros durante os próximos dois anos. Em Por-
tugal, esta linha de embalagens será comercializada pela 
fábrica de Leiria, uma vez que é esta que se dedica ao 
mercado de embalagens para frutas e vegetais.
De forma a dar resposta à necessidade global de subs-
tituição do plástico por soluções mais sustentáveis, esta 
nova linha de embalagens da DS Smith apresenta-se 
com um variado conjunto de tamanhos e formatos, que 
engloba desde as 250 gramas até um quilograma, em 
três gamas distintas: Premium, Retail e Bio. “A princi-
pal vantagem desta linha de embalagens é integrar uma 
fileira de produtos muito exposta ao plástico, como são os 
produtos hortofrutícolas, numa lógica mais ‘eco-friendly’ e 
de economia circular. O consumidor, cada vez mais, está 
a exigir uma responsabilidade por parte do retalho no uso 
sustentável de embalagens recicladas e recicláveis. Os 
princípios de economia circular são uma pedra basilar da 
estratégia de crescimento da DS Smith, pelo que esta pers-
petiva de ‘plastic replacement’ está perfeitamente articulada 
na estratégia da empresa”, refere.  
Era algo que faltava na oferta da marca? Sim, confirma o 
responsável. “O ‘plastic replacement’ é uma prioridade da 
marca DS Smith. A introdução desta linha de embalagens 
complementa este ‘vazio’, tendo agora uma gama de emba-
lagens hortofrutícolas apta a substituir a tradicional cuvete 
de plástico”.

Tiago Domingues, diretor geral da DS 
Smith Packaging Leiria, explica como a 
sustentabilidade e a inovação estão presentes 
na nova linha de embalagens para a fileira 
hortofrutícola
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Economia circular
A economia circular e a susten-
tabilidade são, mais que uma 
necessidade, o novo “modus 
operandi” da indústria. Há um 
foco maior do que nunca em viver de forma sustentável, 
seja através da redução de resíduos, da reutilização de 
materiais ou da reciclagem. A circularidade do packaging 
em cartão canelado é reflexo disso mesmo e constitui um 
aspeto básico da filosofia de trabalho da DS Smith. “Estamos 
empenhados em proporcionar aos nossos clientes uma solução 
global que seja sustentável para todos, desde o desenvolvimen-
to à produção e do fornecimento à reciclagem. Por isso, com o 
foco na sustentabilidade, os nossos especialistas desenvolvem 
diariamente embalagens recicláveis que fazem o melhor uso da 
fibra e tornam as cadeias de fornecimento mais eficientes. A 
nossa parceria com a Fundação Ellen MacArthur vem tam-
bém impulsionar a nossa iniciativa sobre a economia circular, 
apoiando a inovação no modelo de negócios da DS Smith”, diz 
Tiago Domingues.
Esta colaboração entre a DS Smith e a Fundação Ellen 
MacArthur vai reforçar a estratégia de sustentabilidade da 
empresa. Este programa está alicerçado em nove objetivos 
de sustentabilidade a longo prazo, entre os quais se inclui o 

fabrico de embalagens 100% reutilizáveis ou recicláveis 
até 2025. Além disso, vai apoiar a inovação no modelo 
de negócios da empresa, com vista a incluir projetos de 
design de embalagens orientados para a economia circu-
lar e melhorar os sistemas de recolha em áreas urbanas. 
Estes projetos-piloto irão basear-se nos recentes esfor-
ços da DS Smith no que respeita à reciclagem de bens 
descartáveis, tais como os copos de café, e de reduzir 
radicalmente a quantidade de fibra nas suas embalagens 
de cartão. “Estamos perante uma verdadeira mudança no 
que aos hábitos de consumo diz respeito e os relatórios 
sobre as preferências dos consumidores assim o compro-
vam. A procura por produtos recicláveis, a redução do 
plástico, a redução das quantidades por unidade de venda 
e a mudança de mentalidade das empresas em relação ao 
meio ambiente são uma nova realidade, não só na indústria 
do packaging, mas em todo o mundo. Na DS Smith, vemos 
a oportunidade do packaging desempenhar um importante 
papel neste mundo em mudança e, nesse sentido, ajudamos 
os nossos clientes a responder aos novos hábitos de consu-
mo com as soluções de embalagem sustentáveis de que a 
nossa sociedade necessita”.

E-commerce
Outra tendência do momento a que se tem de dar res-
posta é o e-commerce, onde se prevê que os volumes 
dupliquem nos próximos seis anos e que, naturalmen-
te, as transações dos bens alimentares acompanhem 
esta evolução. “O e-commerce originou uma mudança 
radical das práticas comerciais, nos últimos anos, e com 
este cenário a evoluir muito rapidamente. Na DS Smith, 
para além da garantia da proteção dos produtos, as nossas 
inovações atuais focam-se em solucionar os desafios 
globais de sustentabilidade, como a redução dos materiais 
de enchimento ou a eliminação do ar transportado”, explica 
Tiago Domingues.
A fornecedora de embalagens assegura que está prepa-
rada para fazer face aos crescentes desafios do e-com-
merce. A empresa desenvolve embalagens que garantem 
a proteção total do produto, fazendo face a uma cadeia 
de fornecimento que impõe fortes exigências ao nível 
do packaging, e que, por outro lado, prolongam a men-
sagem da marca até casa do consumidor, proporcionan-
do uma experiência de compra impactante.

A colaboração entre a DS Smith 
e a Fundação Ellen MacArthur 
vai reforçar a estratégia 
de sustentabilidade da 
empresa. Este programa está 
alicerçado em nove objetivos 
de sustentabilidade a longo 
prazo, entre os quais se inclui 
o fabrico de embalagens 100% 
reutilizáveis ou recicláveis até 
2025
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De acordo com a Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e a Agricultura (FAO), estima-se 
que mais de um terço dos alimentos produzidos 
a nível mundial perdem-se ou são desperdiçados 
entre o local de produção e o consumo humano. O 
desperdício alimentar é particularmente severo nos 
países industrializados. Dados relativos à disponi-
bilidade alimentar e nutricional provenientes das 
Balanças Alimentares publicadas pela FAO revelam 
que o desperdício alimentar, em 2007, foi aproxi-
madamente entre 95–115 kg/capita/ano, enquan-
to que no sudeste da Ásia e na África Subsariana 
foi aproximadamente entre 6–11 kg/capita/ano. 
Particularizando para o caso da União Europeia, 
estima-se que cerca de 89 milhões de toneladas 
de alimentos sejam desperdiçados todos os anos, 
correspondendo a 181 kg/capita.
Por outro lado, o combate ao desperdício alimentar 
afigura-se de primordial relevância e uma questão 
moral, considerando que, de acordo com os dados 
da FAO, cerca de 805 milhões de pessoas encon-
tram-se em estado de subnutrição. Por outro lado, 
o desperdício alimentar apresenta, igualmente, im-
pactos consideráveis a nível ambiental, nomeada-
mente, traduzidos na emissão de gases com efeito 
de estufa ao longo de toda a cadeia alimentar (caso 
da produção do metano resultante da decomposi-
ção dos resíduos orgânicos nos aterros), bem como 
na produção de alimentos ou parte de alimentos 
que não são consumidos, embora com o necessá-
rio uso de recursos, como é o uso de água, logo 
com impactos também consideráveis do ponto de 
vista económico. 
Muito embora o desperdício alimentar ocorra 
ao longo de todo o sistema alimentar, quer para 
os países desenvolvidos, quer para os países em 
desenvolvimento, estratégias diferenciadas são 
necessárias para fazer face ao combater do des-
perdício alimentar. Nos países em vias de desen-
volvimento, as perdas ocorrem, essencialmente, a 
montante do sistema alimentar, devido à falta de 
infraestruturas adequadas e de tecnologia a utilizar 
nas fases de produção, colheita, processamento, 
armazenamento e transporte. Por sua vez, nos 

países desenvolvidos, o desperdício alimentar 
ocorre, particularmente, nas fases de distri-
buição e consumo, quer em contexto familiar, 
quer em contexto de restauração. Importa, 
pois, proceder à sensibilização das famílias e 
educação dos consumidores, nomeadamente, 
também junto do público mais jovem (em 
particular nas escolas), na medida em que 
existe um viés otimista sobre o desperdício 
alimentar: diferentes estudos reforçam que, 
na União Europeia e em Portugal, é no final 
da cadeia alimentar, junto das famílias, que 
ocorre a maior parte do desperdício alimen-
tar, embora o consumidor considere que não 
desperdiça alimentos.
Em 2016, foi criada, em Portugal, a Comis-
são Nacional de Combate ao Desperdício 
Alimentar (CNCDA) e que tem como missão 
promover a redução do desperdício alimen-
tar. No sentido da melhor prossecução dos 
objetivos propostos, foi elaborada a Estra-
tégia Nacional de Combate ao Desperdício 
Alimentar, com a identificação de objetivos 
estratégicos, objetivos operacionais, plano de 
ação e medidas diversas.
Face ao exposto, decorreu no âmbito das ati-
vidades do curso de mestrado em Ciências do 
Consumo Alimentar, da Universidade Aberta, 
entrevista dirigida ao presidente e coordena-
dor da CNCDA, o diretor geral do Gabinete 
de Planeamento, Políticas e Administração 
Geral, bem como ao inspetor-geral da Auto-
ridade de Segurança Alimentar e Económica, 
uma das entidades que constitui a CNCDA.

Para aceder à entrevista na íntegra, consultar 
aqui: https://www2.uab.pt/TVUAb/detail-
Menu.php?Menu=34

DESPERDÍCIO ALIMENTAR: 
A URGÊNCIA AO SEU 
COMBATE

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.
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