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MASTERS DA DISTRIBUIÇÃO 2019 
 
 

REGULAMENTO GERAL 
 

1 - A revista DISTRIBUIÇÃO HOJE organiza, anualmente, os prémios MASTERS DA 

DISTRIBUIÇÃO. 

 

2 - Os MASTERS DA DISTRIBUIÇÃO 2019 (29.ª 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 da produção, retalho e 

distribuição em Portugal. 

 

3 - MASTER DA DISTRIBUIÇÃO PRODUTO: 

Serão concorrentes aos prémios “Master da distribuição produto”, todos os produtos de 

MARCA DE FABRICANTE e de MARCA DA DISTRIBUIÇÃO nas categorias ALIMENTAR e NÃO 

ALIMENTAR, lançados e/ou relançados entre 1 de janeiro de 2018 e 31 de dezembro de 

2018. Os prémios serão atribuídos com base no fator da inovação e diferenciação.  

As candidaturas deverão ser efetuadas até ao dia 14 de junho de 2019 através deste link: 
https://survs.com/survey/d7sqc76pjc 

As candidaturas só serão consideradas válidas depois das marcas concorrentes terem 

recebido um e-mail da organização a confirmar a aceitação da candidatura. 

As marcas candidatas devem ainda enviar até ao dia 18 de junho de 2019: 

• 5 Exemplares de cada produto candidato (para serem expostos durante a 
cerimónia de entrega dos prémios) para a seguinte morada: DISTRIBUIÇÃO HOJE 
- Rua Basílio Teles, 35 -1 dto 1070-020 LISBOA ao cuidado de Sílvia Prestes 
(sprestes@ife.pt | 916 193 896). 
 

• 3 Imagens de cada um dos produtos (com alta resolução e em formato JPEG) para 
serem usadas na apresentação de suporte à cerimónia de entrega dos prémios, 
para o e-mail: sprestes@ife.pt com o assunto “Masters da Distribuição 2019 - 
Produto ”. 
 

Os vencedores serão escolhidos através de votação online anónima pelos decisores do 
Retalho Alimentar e Não Alimentar a atuar no mercado nacional, de acordo com os 
seguintes critérios: seguintes critérios: Inovação, Sucesso Comercial, Adequação às 
Necessidades dos Consumidores.  
 
As categorias são*: 

Mercearia - (Cafés e Misturas; Açúcares e Adoçantes, Arroz, Massas, Farinhas, Azeites, 

Óleos, Vinagres, Batatas Fritas e Snacks, Bolachas, Biscoitos e Bolos, Chás, Cereais, 
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Chocolates, Conservas e Patés, Chocolate para Leite, Compotas e Cremes para Barrar, 

Pastilhas Elásticas, Rebuçados, Sobremesas, Sopas e Refeições, Temperos e Tostas). 

Bebidas Não Alcoólicas– (Águas, Cervejas, Refrigerantes, Sumos e Néctares, Energéticas 

e Isotónicas e Ice Tea). 

Bebidas Alcoólicas – (Vinhos, Espirituosas, Cervejas, Espumantes, Champanhes). 

Frescos – (Talho, Peixaria, Legumes, Frutas, Ovos, Padaria, Pastelaria, Refeições Prontas). 

Lacticínios – (Iogurtes, Leites, Manteigas, Natas, Cremes Culinários, Queijos). 

Congelados – (Carnes, Peixe, Gelados, Legumes, Frutas, Mariscos, Refeições Prontas, 

Sobremesas). 

Bebé - (Alimentação infantil, Higiene infantil, Puericultura, Brinquedos). 

Higiene – (Cabelo, Corpo, Rosto, Maquilhagem, Perfumes, Higiene oral, Lenços de papel, 

Papel Higiénico, Solares, Produtos para Incontinência, Higiene Íntima, Preservativos e 

Saúde). 

Limpeza – (Roupa, Cozinha, Loiça, WC, Geral Acessórios, Ambientadores, Inseticidas). 

Pet – (Alimentação e acessórios para animais domésticos). 

Bio e Saudável - (Alimentos sem Glúten, Vitaminas, Suplementos, Alimentos e Bebidas de 

soja, Substitutos de refeição, Dietéticos). 

Tecnologia e Telecomunicações – (Grandes e Pequenos Eletrodomésticos, TV, Vídeo, Som, 

Telemóveis, Fotografia, Informática, Gaming) 

*Dependendo do número e tipo de candidaturas rececionadas, caberá à organização dos 

MASTERS DA DISTRIBUIÇÃO tomar a decisão de subdividir em novas categorias ou 

eliminar algumas das acima apresentadas antes de as submeter a votação. 

 

4 - MASTERS DA DISTRIBUIÇÃO RETALHISTA 

Serão concorrentes aos prémios “Master da Distribuição Retalhista” os retalhistas 

Alimentar, Não Alimentar (Bens Tecnológicos de Consumo – BTC) a atuar em Portugal. 

Os candidatos serão selecionados pela redação da DISTRIBUIÇÃO HOJE, com base no 

Painel de Lares da KANTAR e Painel GfK. ´ 

 

No Master Retalhista Alimentar, os candidatos foram encontrados através do ranking 

(em crescimento) com base no painel de 4.000 lares, de Portugal Continental, da 

Kantar, que monitoriza a informação sobre o comportamento real do consumidor, em 

vez de atitude.  

 

A evolução 2018 vs 2017 do Consumer Reach Point é a base deste ranking. Esta métrica 

mede quantos lares compraram em determinado retalhista (penetração) e com que 
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frequência, dando uma representação real da escolha do comprador na ótica da 

dimensão dos pontos de contacto.  

 

No que concerne ao Master Retalhista Não Alimentar - (Bens Tecnológicos de Consumo – 

BTC), os candidatos foram encontrados com base na análise no crescimento em 

faturação das insígnias de 2018 face ao período homólogo do ano anterior, para o total 

dos Bens Tecnológicos de Consumo (BTC).  

 

Os vencedores serão votados pelos subscritores da newsletter da DISTRIBUIÇÃO HOJE, 

tendo por base os seguintes critérios: Sucesso Comercial, Adequação da mensagem ao 

consumidor e Criatividade, Disponibilização Compra Online, Checkout, Estratégias de 

Fidelização, Marketing One to One, Facilidade de Pagamento. 

As categorias são: 

• Master Retalhista Alimentar 

• Master Retalhista Não Alimentar - (Bens Tecnológicos de Consumo – BTC) 
 

5 – MASTER EXPERIÊNCIA CLIENTE 

Serão concorrentes ao prémio “Master Experiência Cliente”, todas as insígnias com lojas 

físicas e canais de e-commerce que tenham apostado na melhoria da qualidade de 

serviço e na inovação/diferenciação da experiência de compra durante o ano de 2018 

(entre 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018). 

As candidaturas deverão ser efetuadas até ao dia 14 de junho de 2019 através deste link: 
https://survs.com/survey/ee7lsbeeko 

As candidaturas só serão consideradas válidas depois das marcas concorrentes terem 

recebido um e-mail da organização a confirmar a aceitação da candidatura. 

As marcas candidatas devem ainda enviar até ao dia 18 de junho de 2019: 

• Imagens, vídeos e outros documentos que sustentem a candidatura, para o e-
mail: vjorge@ife.pt com o assunto “Masters da Distribuição 2019 – Experiência 
Cliente”.  
 

O projeto vencedor será atribuído pela redação da DISTRIBUIÇÃO HOJE, com base nos 

seguintes critérios: Sucesso Comercial, Adequação da mensagem ao consumidor e 

Criatividade, Disponibilização Compra Online, Checkout, Estratégias de Fidelização, 

Marketing One to One, Facilidade de Pagamento. 

As categorias são: 

• Master Loja Física 

• Master E-commerce 
 

6 – MASTER CAMPANHA NO PONTO DE VENDA 
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Serão concorrentes ao prémio “Master Campanha no Ponto de Venda” as 

campanhas/ações que tenham decorrido durante o ano de 2018 (entre 1 de janeiro a 31 

de dezembro de 2018) nos pontos de venda do retalho Alimentar e Não Alimentar (canal 

HoReCa não incluído) elaboradas por agências e empresas da especialidade. 

As candidaturas deverão ser efetuadas, até ao dia 14 de junho de 2019, através do link: 
https://survs.com/survey/zkkit1p0zh  

As candidaturas só serão consideradas válidas depois das marcas concorrentes terem 

recebido um e-mail da organização a confirmar a aceitação da candidatura. 

As marcas candidatas devem ainda enviar até ao dia 18 de junho: 

• 3 Imagens da campanha concorrente (com alta resolução e em formato JPEG) 
para serem usadas na apresentação de suporte à cerimónia de entrega dos 
prémios, para o e-mail: vjorge@ife.pt com o assunto “Masters da Distribuição 
2019 – Master Campanha no Ponto de Venda ”. 

 

O vencedor será escolhido pela direção da POPAI Portugal (Associação Portuguesa de 

Marketing at-Retail)*, tendo por base os seguintes critérios: Sucesso Comercial, Adequação 

da mensagem ao consumidor e Criatividade. 

*Sujeito a confirmação. 

 

7 - MASTER SUSTENTABILIDADE 

O “Master Sustentabilidade” é dirigido a todas as marcas e insígnias que tenham 

desenvolvido projetos na área da sustentabilidade com iniciativas inovadoras, no âmbito 

da economia sustentável, da economia circular, da eficiência energética, da redução das 

emissões de CO2, do ambiente, etc., durante o ano de 2018 (entre 1 de janeiro a 31 de 

dezembro de 2018). 

As candidaturas deverão ser efetuadas até ao dia 14 de junho de 2019, através do link: 
https://survs.com/survey/kal2mbs4c5  

As candidaturas só serão consideradas válidas depois das marcas concorrentes terem 

recebido um e-mail da organização a confirmar a aceitação da candidatura. 

As marcas candidatas devem ainda enviar até ao dia 18 de junho: 

• Imagens, vídeos e outros documentos que sustentem a candidatura, para o e-
mail: vjorge@ife.pt com o assunto “Masters da Distribuição 2019 – Master 
Sustentabilidade”.  

 

O projeto vencedor será escolhido por unanimidade pelos membros do Conselho 

Editorial da revista DISTRIBUIÇÃO HOJE constituído por: Diogo Lobo Xavier (APED); José 

António Rousseau (Fórum do Consumo); Pedro Pimentel (Centromarca); Pedro Queiroz 
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(FIPA); (POPAI); Carlos Cotos (KANTAR); António Salvador (GfK); Martim Borges de Freitas 

(CSP); Pedro Teixeira (APCC); Ana Isabel Trigo Morais (SPV).  

 

9 - MASTER BRANDFOOTPRINT 
 
O “Master Brandfootprint” será atribuído à marca que se destacou de entre todas as 
marcas do FMCG, no ano 2018, através do estudo efetuado pela Kantar Worldpanel 
Portugal, usando o indicador CRP.  
 
Será ainda atribuída uma menção honrosa às marcas que ficaram em 2.º e 3.º lugar na 
classificação desse estudo da Kantar Worldpanel. 

 

10 - MASTER PERSONALIDADE DO ANO 

O “Master Personalidade do Ano” divide-se na categoria Distribuição e Produção. Será 

atribuído a um(a) profissional da área do retalho/distribuição, e a outro(a) da área da 

produção que se tenha distinguido ao longo do ano de 2018 nos setores da Distribuição 

e Produção, respetivamente. 

O vencedor será escolhido pelos membros do Conselho Editorial da revista DISTRIBUIÇÃO 

HOJE constituído por: Diogo Lobo Xavier (APED); José António Rousseau (Fórum do 

Consumo); Pedro Pimentel (Centromarca); Pedro Queiroz (FIPA); (POPAI); Carlos Cotos 

(KANTAR); António Salvador (GfK); Martim Borges de Freitas (CSP); Pedro Teixeira (APCC); 

Ana Isabel Trigo Morais (SPV).  

 

11 – CERIMÓNIA DE ENTREGA 

A divulgação dos premiados será efetuada na cerimónia de entrega dos Masters da 

Distribuição, no dia 2 de julho, no Museu do Oriente, em Lisboa, onde contamos com a 

presença de todos os candidatos.  

 

Contactos para mais informações: 

Silvia Prestes (Business Developer)   Victor Jorge (Diretor Editorial) 

E.: sprestes@ife.pt)     E.: vjorge@ife.pt  

T.: 210 033 836 | M.: 916 193 896   T.: 210 033 829 | M.: 914 112 610 

 

Site: www.distribuicaohoje.com  
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