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MASTERS DA DISTRIBUIÇÃO 2016 

REGULAMENTO GERAL 
 

1 - A revista DISTRIBUIÇÃO HOJE organiza, com âmbito anual, os prémios MASTERS 
DA DISTRIBUIÇÃO. 

1.2 – Os MASTERS DA DISTRIBUIÇÃO 2017 (26ª Edição) serão atribuídos às melhores 
marcas e retalhistas, bem com às personalidades e campanhas no ponto de venda que 
contribuíram para o desenvolvimento das empresas do setor do retalho e da 
distribuição moderna e produção em Portugal. 

1.3 – MASTERS DA DISTRIBUIÇÃO PRODUTO: 

Serão concorrentes aos prémios “MASTERS DA DISTRIBUIÇÃO PRODUTO”, todos os 
produtos de MARCA DE FABRICANTE (as Marcas da Distribuição (MDD) não serão 
aceites) lançados entre 1 de janeiro de 2016 e 31 de dezembro de 2016 e que 
preencherem as suas candidaturas, até ao dia 19 de maio, aqui. 

Para mais informação consultar o site : http://www.distribuicaohoje.com/masters 

Conjuntamente ao preenchimento do questionário, as marcas candidatas tem de enviar 
imagens dos produtos (máximo 3 e em formato JPEG) para o e-mail: 
distribuicaohoje@ife.pt com o assunto “Masters da Distribuição 2017 - Produto ”. A 
candidatura só será valida depois das marcas concorrentes terem recebido um e-mail 
da organização a confirmar o mesmo. 

Para além disso devem fazer chegar o respetivo produto para a seguinte morada: 
DISTRIBUIÇÃO HOJE - Rua Basílio Teles, 35 -1 dto 1070-020 LISBOA ao cuidado de Nuno 
Costa, e tendo em conta as normas deste regulamento. 

Podem concorrer os produtos nas categorias Alimentar e Não Alimentar que tenham 
sido lançados ou relançados no mercado português entre 1 de janeiro a 31 de 
dezembro de 2016. 

Caberá à organização dos MASTERS DA DISTRIBUIÇÃO, após a receção das candidaturas 
agrupar em diversas categorias que serão, posteriormente, submetido à votação (online 
e secreta) dos principais responsáveis de compras dos maiores retalhistas Alimentar e 
Não Alimentar (com base no ranking de volume de negócios de retalhistas da APED) a 
atuar no mercado nacional. 

As categorias são: 

Mercearia - (Cafés e Misturas; Açúcares, Adoçantes, Alimentação Infantil, Arroz, Massas, 
Farinhas, Azeites, Óleos, Vinagres, Batatas Fritas e Snacks, Bolachas, Biscoitos e Bolos, 
Chás, Cereais, Chocolates, Conservas e Patés, Chocolate para Leite, Feijão e Grão, 
Leites, Mel, Compotas e Cremes para Barrar, Pastilhas Elásticas, Rebuçados, 
Sobremesas, Sopas e Refeições, Temperos e Tostas, Sobremesas). 

https://survs.com/survey/k7nkoowdnl
http://www.distribuicaohoje.com/masters
mailto:distribuicaohoje@ife.pt
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Bebidas – (Aguardentes, Águas, Cervejas, Champanhes, Espumantes, Espirituosas, 
Licores, Refrigerantes, Sumos e Néctares, Vinhos, Vinhos Generosos e Whisky ’s, 
Energéticas e Isotónicas e Ice Tea). 

Frescos – (Charcutaria de carnes, Charcutaria de Queijos, Frutas, Legumes, Ovos, 
Padaria, Pastelaria, Refeições Prontas e Talho). 

Lacticínios – (Bebidas Refrigeradas, Iogurtes, Leites, Manteigas e Margarinas, Natas, 
Cremes Culinários, Queijos). 

Congelados – (Carnes, Gelados, Legumes, Frutas, Mariscos, Peixes, Refeições, 
Sobremesas). 

Bebé - (Brinquedos e didáticos, Higiene Bebé, Higiene Criança, Lacticínios, e 
Puericultura). 

Higiene – (Cabelo, Cosmética, Depilatórios, Desodorizantes, perfumaria, Higiene 
Corporal, Higiene oral, Lenços de papel, Mãos Pés e Unhas, Papel Higiénico, Produtos 
Solares, Produtos para Incontinência, Máquinas de Barbear e Depiladoras, Higiene 
Íntima). 

Limpeza – (Acessórios de Limpeza, Ambientadores, Acessórios para limpeza de calçado, 
guardanapos e rolos de cozinha, limpeza da casa, inseticidas, loiça, roupa). 

Bricolage – (Iluminação, Tintas, Vernizes, Energia) 

Casa – (Cozinha, Eletrodomésticos, Lavandaria, TV, HI FI e Acessórios). Animais – 
(Alimentação e acessórios para Aves, Cães, Roedores e Gatos). Lazer - (Brinquedos, 
Papelaria). 

Saúde e Bem-Estar - (Alimentos sem Glúten, Vitaminas, Suplementos, Alimentos e 
Bebidas de soja, Substitutos de refeição, Snacks dietéticos, Mercearia saudável). 

Tecnologia e Telecomunicações – (PC’s, Notebooks, Tablets, Smartphones, Laptops) 

MASTER GRANDE PRÉMIO - o “Grande Prémio” dos Masters da Distribuição é atribuído 
ao produto que, entre os vencedores das várias categorias, apresente a melhor 
pontuação média na escolha dos eleitores. 

Contudo, dependendo das candidaturas, as categorias acima mencionadas poderão ser 
subdivididas em novas categorias ou eliminadas dependendo do número e tipo de 
candidaturas rececionadas. 

 

 

 

 



MASTERS DA DISTRIBUIÇÃO 2016 

1.4. - MASTERS DA DISTRIBUIÇÃO RETALHO  

Serão concorrentes aos prémios “Masters da Distribuição Retalho” todas os retalhistas 
Alimentar e Não Alimentar da distribuição moderna a atuar em Portugal. 

Os Grossistas serão escolhidos através da lista de empresas/grupos a atuar no mercado 
nacional. 

Estas categorias não têm candidaturas, os vencedores serão escolhidos através de 
votação online (secreta) enviada aos responsáveis de marketing da indústria (alimentar 
e não alimentar). 

Masters a atribuir: 

1. MASTER RETALHO ALIMENTAR 

2. MASTER RETALHO NÃO ALIMENTAR 

3. MASTER RETALHISTA OMNICANAL 

4. MASTER CONSUMER EXPERIENCE 

5. MASTERS GROSSISTAS 

 

1.5 – MASTER CAMPANHA NO PONTO DE VENDA 

Serão concorrentes ao prémio “Master Campanha no Ponto de Venda” as 
campanhas/ações que tenham decorrido durante o ano de 2015 (entre 1 de janeiro a 31 
de dezembro de 2016) nos pontos de venda do retalho nacional (canal HoReCa não 
incluído) elaboradas por agências e empresas da especialidade. 

As candidaturas devem preenchidas, até ao dia 19 de maio de 2017, aqui. 
 
Por favor consultar para mais informações: http://www.distribuicaohoje.com/masters 

Conjuntamente devem ser enviadas imagens dos mesmos produtos para o e-mail: 
distribuicaohoje@ife.pt com o assunto “Masters da Distribuição 2017 – Master 
Campanha no Ponto de Venda ”. 

As candidaturas só serão consideradas válidas depois das empresas receberem um e- 
mail comprovativo da boa receção das mesmas por parte da organização. As 
candidaturas serão posteriormente analisadas pela direção da Popai Portugal que irá 
escolher a campanha vencedora. 

 

 

 

 

https://survs.com/survey/lub43thrc6
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1.6 – MASTER RESPONSABILIDADE SOCIAL: 

O “Master da Responsabilidade Social” é dirigido a todas as marcas e insígnias que 
tenham desenvolvido projetos na área da responsabilidade social junto da sociedade 
civil e que se distingam pela integração voluntária de preocupações sociais e ambientais 
e na sua interação com as outras partes interessadas. 

As candidaturas devem ser enviadas até ao dia 19 de maio através do preenchimento da 
ficha de inscrição disponível aqui. Por favor consultar o site 
http://www.distribuicaohoje.com/masters 

Conjuntamente deverá ser enviado enviem imagens/vídeos/outros documentos das 
mesmas campanhas para o e-mail: distribuicaohoje@ife.pt com o assunto “Masters da 
Distribuição 2017 – Master Responsabilidade Social”. A candidatura devem ser 
apresentados de forma simples, direta e concisa. A forma de apresentação da 
candidatura é um dos elementos a ser avaliado pelo júri. 

O projeto vencedor será escolhido por unanimidade pelos membros do Conselho 
Editorial da revista DISTRIBUIÇÃO HOJE. 

 

1.7 – MASTER OPERAÇÃO LOGÍSTICA 

O “Master Operação Logística” é um prémio que irá distinguir o Operador Logístico que 
melhor serviço presta aos seus clientes, a nível da distribuição, cumprimento de 
horários e mínimo número de quebras. 

Os nomeados têm por base as 10 maiores empresas do ranking da Associação 
Portuguesa de Logística - APLOG. A escolha do vencedor será feita através de votação, 
apenas disponibilizada às empresas da indústria. 

 

1.8 – MASTER COMUNICAÇÃO FOLHETO (MARCA/RETALHISTA) 

O “Master Comunicação em Folheto/Marca” é escolhido tendo em conta as categorias 
concorrentes ao Masters da Distribuição Produto 2016, e através de dados recolhidos 
pela Marktest, à marca que mais apostou em comunicação/promoção em folheto em 
2015. 

 

O “Master Comunicação em Folheto/Retalhista” será escolhido através de dados da 
Marktest e será atribuído ao retalhista que em 2016 (entre 1 de janeiro a 31 de 
dezembro) mais apostou neste tipo de comunicação com o consumidor. 

 

 

 

https://survs.com/survey/aqjxrcje2g
http://www.distribuicaohoje.com/masters
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2.1 - MASTER PERSONALIDADE DO ANO 

Este ano a organização decidiu atribuir o Master Personalidade do Ano. Assim, será 
atribuído a um profissional da área do retalho, distribuição moderna, produção e/ou 
logística o Master Personalidade do Ano, uma escolha da responsabilidade do Conselho 
Editorial. Mais uma vez, a escolha será feita por unanimidade dos elementos. 
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NORMAIS GERAIS 
 

2.2 - PRÉMIO 

O prémio dos MASTERS DA DISTRIBUIÇÃAO consiste num troféu e num diploma, a 
serem entregues em cerimónia organizada pela revista DISTRIBUIÇÃO HOJE. 

2.3. - SITUAÇÕES OMISSAS 

Todas as situações omissas serão analisadas e resolvidas pela organização.  
 
 
 

NORMAS DE ELEIÇÃO 
 

3. Normas de eleição Masters da Distribuição – Produto 

3.1 Os Masters da Distribuição 2017 serão atribuídos, após apurados os resultados 
da votação, aos produtos lançados, ou relançados, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro 
de 2016, que se candidatarem nas seguintes categorias (as candidaturas poderão ser 
reagrupadas e extintas pela organização dos prémios). 

Mercearia - (Cafés e Misturas; Açúcares, Adoçantes, Alimentação Infantil, Arroz, 
Massas, Farinhas, Azeites, Óleos, Vinagres, Batatas Fritas e Snacks, Bolachas, Biscoitos e 
Bolos, Chás, Cereais, Chocolates, Conservas e Patés, Chocolate para Leite, Feijão e Grão, 
Leites, Mel, Compotas e Cremes para Barrar, Pastilhas Elásticas, Rebuçados, 
Sobremesas, Sopas e Refeições, Temperos e Tostas, Sobremesas). 

Bebidas – (Aguardentes, Águas, Cervejas, Champanhes, Espumantes, Espirituosas, 
Licores, Refrigerantes, Sumos e Néctares, Vinhos, Vinhos Generosos e Whisky ’s, 
Energéticas e Isotónicas e Ice Tea). 

Frescos – (Charcutaria de carnes, Charcutaria de Queijos, Frutas, Legumes, Ovos, 
Padaria, Pastelaria, Refeições Prontas e Talho). 

Lacticínios – (Bebidas Refrigeradas, Iogurtes, Leites, Manteigas e Margarinas, Natas, 
Cremes Culinários, Queijos). 

Congelados – (Carnes, Gelados, Legumes, Frutas, Mariscos, Peixes, Refeições, 
Sobremesas). 

Bebé - (Brinquedos e didáticos, Higiene Bebé, Higiene Criança, Lacticínios, e 
Puericultura). 
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Higiene – (Cabelo, Cosmética, Depilatórios, Desodorizantes, perfumaria, Higiene 
Corporal, Higiene oral, Lenços de papel, Mãos Pés e Unhas, Papel Higiénico, Produtos 
Solares, Produtos para Incontinência, Máquinas de Barbear e Depiladoras, Higiene 
Íntima). 

Limpeza – (Acessórios de Limpeza, Ambientadores, Acessórios para limpeza de calçado, 
guardanapos e rolos de cozinha, limpeza da casa, inseticidas, loiça, roupa). 

Bricolage – (Iluminação, Tintas, Vernizes, Energia) 

Casa – (Cozinha, Eletrodomésticos, Lavandaria, TV, HI FI e Acessórios). Animais – 
(Alimentação e acessórios para Aves, Cães, Roedores e Gatos). Lazer - (Brinquedos, 
Papelaria). 

Saúde e Bem-Estar - (Alimentos sem Glúten, Vitaminas, Suplementos, Alimentos e 
Bebidas de soja, Substitutos de refeição, Snacks dietéticos, Mercearia saudável). 

Tecnologia e Telecomunicações – (PC’s, Notebooks, Tablets, Smartphones, Laptops) 

Master Grande Prémio - o “Grande Prémio” dos Masters da Distribuição é atribuído ao 
produto que, entre os vencedores das várias categorias, apresente a melhor pontuação 
média na escolha dos eleitores. 

Após a análise das candidaturas deverá ser atribuído pontos de 1 a 5 (1- Muito Fraco; 2- 
Fraco; 3- Médio; 4 –Bom; 5- Muito Bom), em cada um dos seguintes critérios: 
“Inovação”, “Sucesso Comercial”, “Adequação às necessidades dos Consumidores”, 
“Apoio ao Retalhista/Grossista”  

No critério “Inovação” deverão ser considerados os seguintes aspetos: 

- Composição 

- Embalagem 

- Tecnologia 

- Marketing 

- Posicionamento 

- Relação preço/inovação 

 

3.2 No critério “Sucesso Comercial”, deverá ter conta o desempenho comercial que 
o produto obteve no período considerado. 

3.3 No critério “Adequação às necessidades dos consumidores” deverão ser 
considerados os seguintes aspetos: 

- Preço 

- Benefícios para o consumidor 
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- Imagem do produto junto do consumidor 

- Valor acrescentado para o mercado 

3.4 No critério “Apoio ao Retalhista/Grossita” deverão ser considerados os seguintes 
aspetos: 

- Preço 

- Benefícios para o retalhista 

- Acompanhamento prestado ao Retalhista/Grossista 

- Promoções 

- Comunicação para o Retalhista/Grossista 

- Comunicação para o Consumidor 

 

3.5 A votação dos produtos “Masters da Distribuição Produto” e, 
consequentemente, a eleição do “Grande Prémio” será efetuada pelos distribuidores 
(os maiores retalhistas de acordo com o top 10 do ranking APED, através de um 
formulário enviado pela revista DISTRIBUIÇÃO HOJE. 

 

4. Normas de Eleição Masters da Distribuição Retalho 

4.1 Seleção dos retalhistas que mais se destacaram nos diferentes canais, de acordo 
com os responsáveis das marcas da industria votantes, de acordo com os critérios aqui 
estabelecidos. Nas categorias “Retalhista Omnicanal” deve ser avaliado a presença e 
estratégia omnicanal da insígnia (implica a existência de e-commerce). Por sua vez no 
Master “Consumer Experience” deve ser votado a experiência de loja, os métodos de 
pagamento, o serviço ao cliente (final e empresarial). 

 

Categorias: 

1. Retalho Alimentar 

2. Retalho Não Alimentar 

3. Retalhista Omnicanal 

4. Consumer Experience 

5. Grossistas 

4.2 Após a seleção das insígnias que na sua opinião mais se tenham destacado, 
deverá colocá-las nos quadros respetivos e atribuir-lhes pontos de 1 a 5 (1- Muito 
Fraco, 2- Fraco, 3- Médio, 4-Bom, 5- Muito Bom), em cada um dos seguintes critérios: 
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“Inovação”, “Sucesso Comercial”, “Adequação às necessidades dos 
consumidores/clientes”, “Apoio à marca”. 

4.3 No critério “Inovação” deverão ser considerados os seguintes aspetos: 

- Projetos de gestão de categorias 

- Tecnologia (Integração de sistemas/Aplicação de tecnologia em lojas/ 
Checkouts) 

- Marketing no Ponto de Venda (Carrinhos/Prateleiras/ Merchandising / Inovação 
promocional) 

- Estratégia Omnicanal: Métodos de Pagamentos, e-commerce, experiência de 
loja, Comunicação e interação com o consumidor nas redes sociais 

4.4 No critério “Sucesso Comercial” deverá ter conta o desempenho comercial que a 
insígnia obteve no período considerado, mediante os resultados financeiros obtidos – 
muita dessa informação encontra-se nas notícias do site e revista da DISTRIBUIÇÃO 
HOJE. 

4.5 No critério “Adequação às Necessidades dos Consumidores/Clientes” deverão 
ser considerados os seguintes aspetos: 

- Preço 

-Serviços para o consumidor (disponibilização compra online, checkout, estratégias de 
fidelização, marketing one to one, tecnologia, entre outros). 

- Serviços para os clientes (empresas, no caso dos Grossistas) 

- Imagem da insígnia junto do consumidor. 

- Profundidade e amplitude de portefólio (diversidade de marcas e nº de 
referências existente por marca). 

- Métodos de Pagamento ao Consumidor final 

4.6 No critério “Apoio à Marca” deverão ser considerados os seguintes aspetos: 

- Preço/Investimento 

- Benefícios para a Marca 

- Planeamento 

- Partilha de dados/Research 

- Níveis de Serviço à Marca 

- Atividade Promocional 

- Comunicação para o Consumidor 

- Eficiência do Ponto de Venda 
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5. Normas de eleição Masters da Distribuição – Campanha Ponto de Venda 

5.1 A seleção das candidaturas chegadas até à data limite definida, através do 
preenchimento do formulário disponibilizado online e envio para o júri (Direção Popai 
Portugal). 

5.2 Após a seleção da campanha/ação promocional no ponto de venda (na 
distribuição moderna) que, na sua opinião mais se tenha destacado, deverá colocá-la no 
quadro respetivo e atribuir-lhe pontos de 1 a 5 (1- Muito Fraco, 2- Fraco, 3- Médio, 4- 
Bom, 5- Muito Bom), em cada um dos seguintes critérios: “Sucesso Comercial”; 
“Adequação da mensagem ao consumidor” e “Criatividade” e “Omnicanalidade da 
ação”. 

5.3 No critério “Sucesso Comercial” deverá ter conta o desempenho comercial que a 
campanha/ação promocional no ponto de venda obteve no período considerado. 

5.4 No critério “Adequação da mensagem ao consumidor” deverão ser considerados 
os seguintes aspetos: 

- Preço. 

- Benefícios para o consumidor. 

- Imagem do produto e apresentação da mesma junto do consumidor. 

5.5 No critério “Criatividade” deverá ter em conta a forma e modo como a 
campanha foi conduzida e implementada, assim como o recurso que foi feito à 
utilização de novas tecnologias ou não e/ou o modo como foi eficaz na captação da 
atenção do consumidor. 

5.6 No critério “Omnicanalidade” deverá ter em conta a forma e modo como a 
campanha remete para os vários canais da marca: a presença em loja, o online, as redes 
sociais. Uma presença 360 graus junto do atual consumidor omnicanal e na captação da 
sua atenção em todos os canais. 

6. Composição do Júri - Masters Personalidade do Ano e Projeto de 
Responsabilidade Social 

O júri dos Masters da Distribuição 2015 é composto pelos membros do Conselho 
Editorial da revista DISTRIBUIÇÃO HOJE: Ana Isabel Trigo de Morais (APED); José 
António Rousseau (Fórum do Consumo); João Barros (Docente Universitário); Pedro 
Pimentel (Centromarca); Pedro Dionísio (Docente); Manuela Botelho (APAN) ; Pedro 
Queiroz (FIPA), João Catalão (POPAI) Rui Ventura (APPM). 

Estes elementos, em conjunto com a redação, na figura do Diretor Editorial da 
DISTRIBUIÇÃO, irão escolher os “Masters Responsabilidade Social”, “Master 
Personalidade do Ano”. 

FIM 



MASTERS DA DISTRIBUIÇÃO 2016 

 


