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VENHA LÁ ENTÃO 2020!
Chegámos ao fim de 2019. Entramos em 2020.
E o que foi 2019? Bem, talvez a grande novidade, 
aguardada por muitos, foi, no setor do retalho 
(alimentar), a chegada de um novo player 
internacional, situação que não acontecia desde 
a chegada do Aldi ao nosso país.
Como já referi noutras páginas, por muitos 
temida, por alguns esperada, por outros uma 
incógnita, o facto é que a entrada da Mercadona 
– maior retalhista alimentar espanhol – trouxe 
dinâmica ao setor. O plano de expansão para 
2019 foi cumprido na íntegra, sabendo-se 
que, dentro dos próximos anos, a intenção é 
expandir, qual “mancha de azeite”, e chegar, 
eventualmente, a 2024/2025 com um parque de 
150 a 200 lojas.
Este ano fica, também, assinalado pela mudança 
de liderança no maior retalhista a atuar em 
território nacional. Paulo Azevedo (e Ângelo 
Paupério) passou a “pasta” à irmã Cláudia, 
mantendo-se “atento” à “estratégia ecológica” do 
grupo Sonae.
Do lado do maior retalhista português, 
2019 foi de despedida do seu “mentor”. O 
desaparecimento de Alexandre Soares dos 
Santos, tal como o de Belmiro de Azevedo (em 
2017), deixaram o setor da distribuição moderna 
mais pobre. Se bem que a transição (para o 
filho Pedro) já tivesse ocorrido, o Sr. Alexandre 
deixa a sua marca no setor nacional e, diria, 
internacional.
2019 fica, igualmente, marcado pela última 

edição da Alimentaria enquanto tal. Ou seja, a 
próxima edição do evento já não terá o nome 
“Alimentaria”. A reestruturação não só do nome 
do evento, mas, fundamentalmente, da própria 
feira é essencial, uma vez que é (re)conhecida 
a perda de “força” que a Alimentaria sofreu ao 
longo dos últimos anos.
Isso é ainda mais visível quando, na recente 
apresentação internacional da Alimentaria de 
Barcelona 2020, a aposta no setor agroalimentar, 
bem como no foodservice, é crescente.
Da casa, destaque para os eventos que 
organizámos – Conferências DH e o inRetail 
Congress. Se no primeiro o turismo e o impacto 
no retalho e nas marcas nacionais foi tema, no 
inRetail tivemos as experiências que inspiram o 
consumidor como foco.
Para 2020, não se anteveem grandes surpresas 
ou alterações nos mais diversos mercados.
Sem eleições e com mudanças, compras, 
vendas, novas (ou redesenhadas) estratégias dos 
diversos players que compõem este universo do 
retalho e da produção, 2020 será ano de Europeu 
de Futebol, pelo que teremos a população a 
discutir futebol durante boa parte do ano e as 
respetivas empresas a definir as tais estratégias 
em função desse mesmo consumidor e 
acontecimento.
Sendo esta a última edição de 2019 e a primeira 
de 2020, resta-me desejar a todos um ótimo 
Natal e um excelente 2020.
Entremos, então, numa nova década!

Victor Jorge 
Diretor editorial - Distribuição Hoje
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Perto de 200 pessoas aceitaram o convite da IFE by Abilways e da revista DISTRIBUIÇÃO HOJE para participar 
na 9.ª edição do inRetail Congress. Um dia e meio de debate com o tema “Omni Experiences to Inspire” em destaque.

TEXTO: CLÁUDIA PINTO // FOTOGRAFIA: COLORAMA

CONSUMIDORES EXIGENTES, 
EXPERIÊNCIAS INSPIRADORAS
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om a participação de 30 orado-
res, 40 empresas e associações, 
a primeira tarde começou com 
a apresentação “Long Live All Ge-
nerations – Portugal Hoje, Portu-

gal Futuro”, de Daniela Craveiro, socióloga 
especialista em Demografia, da Fundação 
Francisco Manuel dos Santos (FFMS). A 
população portuguesa está a diminuir 
desde 2011, tendo passado de um total 
de 10 573 100 pessoas para 10 283 822. 
“No ano de 2018, 44% da população de 

Portugal residia nas áreas metropolitanas 
de Lisboa e do Porto”, explicou a oradora, 
indicando que “os municípios mais popu-
losos de Portugal são Lisboa, Sintra, Vila 
Nova de Gaia, Porto e Cascais, onde resi-
de 16% da população total”.
A tendência verificada em Portugal tem 
sido de envelhecimento da população 
portuguesa, com uma idade mediana de 
população residente de 44 anos. “Hoje, 
existem 15 idosos para cada 10 jovens, 
enquanto que, no início dos anos 60, o 
número de idosos não chegava a três por 
cada 10 jovens”, acrescentou a oradora, 
assinalando que Portugal é o terceiro 
país com a idade mediana mais alta, só 
ultrapassado pela Alemanha e pela Itália 
(45,9 anos). “O peso da idade adulta tem 
vindo a aumentar ao longo do tempo”, 
disse a oradora.

Paralelamente ao facto de a população 
estar mais envelhecida, surge a diminui-
ção do número de filhos. “Em Portugal, 
as mulheres têm, em média, cada vez 
menos filhos. O número médio de filhos 
por mulher foi de 1,41 crianças, em 2017. 
Desde 1982 que, em Portugal, as mulhe-
res não ultrapassam o limiar necessá-
rio para a renovação das gerações (cujo 
limiar é de 2,1 crianças)”. A socióloga 
abordou também os fluxos migratórios, 
destacando que, pela primeira vez, em 
2017, o saldo foi positivo a este nível, ao 
contrário do período da crise, em que se 
registaram mais saídas do que entradas 
em Portugal.
E o que se pode esperar do nosso país 
no futuro? “Um homem que nasça em 
2060 viverá em média mais sete anos que 
um homem que nasceu no ano passado, 
e mais 13 anos do que um homem que 
nasceu nos anos 70”, disse Daniela Cra-
veiro. Embora a componente migratória 
seja a mais difícil de prever, podemos es-
perar ter uma recuperação do índice de 
fertilidade que, no entanto, não permite 

contrariar a descida do número previsto 
de nascimentos.
Depois de pedir aos presentes que escre-
vessem uma previsão de quantos sere-
mos em Portugal, em 2060, e de apenas 
uma resposta ter estado mais próxima 
do valor, Daniela Craveiro revelou que as 
estimativas apontam para 7,4 milhões de 
pessoas. No futuro, os cenários centrais 
entre estudos demográficos apontam 
para o seguinte: “Seremos provavelmen-
te menos pessoas a residir em Portugal, 
mais concentrados nos grandes centros 
urbanos e muito mais envelhecidos. No 
entanto, também seremos mais ativos, 
mais qualificados e com uma população 
mais diversificada”.

C O N S U M I D O R E S  AT UA I S 
E  F U T U R O S

“Os consumidores de hoje e de amanhã” 
foi o tema escolhido para a primeira me-
sa-redonda da tarde, dando a conhecer 
a adaptação do retalho e das marcas à 
transformação do consumidor. De que 
forma se comportam os consumidores 
hoje, o que exigem, o que esperam do fu-
turo? “Os perfis de consumidores são he-
terogéneos e é essencial criar experiên-
cias de retalho que se complementem 
e levem a ida às lojas”, defendeu Filipa 
Appleton, diretora de marketing do Lidl. 
André Ribeiro de Faria, chief marketing 
and consumer officer da Jerónimo Mar-
tins, referiu que os consumidores mudam 
constantemente e, de repente, coexistem 
várias gerações numa mesma loja.
O responsável referiu a inauguração re-
cente da “loja-laboratório”, virada para 
a tecnologia, na Nova SBE. “O objetivo 
é testar, porque é a experimentação que 
nos leva a conhecer melhor o consumi-
dor”, afirmou, considerando que “as em-
presas têm de testar conceitos”. Quanto à 
ideia de que as lojas físicas vão desapare-
cer, partilhou com os presentes que “isso 
não vai acontecer, porque existem mui-
tos produtos e compras que as pessoas 
querem fazer e que não querem delegar 
noutros”.
João Castanheira, business executive offi-
cer da Nestlé Purina PetCare, começou 
por comparar a realidade que viveu em 
Inglaterra, há uma década: “Muito daqui-
lo a que assistimos hoje em Portugal, eu 

“Em 2060, seremos provavelmente 
menos pessoas a residir em 
Portugal, mais concentrados nos 
grandes centros urbanos e muito 
mais envelhecidos”
Daniela Craveiro, Fundação Francisco Manuel 
dos Santos
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de conhecer melhor o consumidor e a 
área digital, que é cada vez mais crítica”, 
defendeu. Filipa Appleton acrescentou 
que “as marcas devem perceber qual é 
o seu valor acrescentado” e referiu que 
o Lidl testou mais de 20 mil produtos 
nos últimos dois anos, o que se consubs-
tanciou em pistas para perceber o que 
funciona melhor e onde se pode evoluir. 
“Devemos perceber o que é que o cliente 
quer, em tempo útil. É possível respeitar 
toda a heterogeneidade do consumidor, 
que é cada vez mais exigente”, afirmou.
André Ribeiro de Faria comentou que 
uma mesma pessoa tem comportamen-
tos diferentes ao longo do dia e o desafio 

do retalho passa por conhecer as várias 
dimensões de um mesmo cliente. No que 
respeita a necessidades concretas, des-
tacou “o serviço gratuito de entregas em 
casa para pessoas com mais de 65 anos”, 
como resposta concreta para clientes 
dentro desta faixa etária. Além disso, o 
Pingo Doce faz doações de produtos, ao 
fim do dia, a algumas IPSS. “Em 2016, já 
foram doadas 4600 toneladas de produ-
tos. É também este o papel das empre-
sas na sociedade e é importante apelar 
ao consumo consciente”, sublinhou. No 
caso do Lidl, a sustentabilidade também 
tem sido um foco, bem como, a garantia 
de qualidade. “O papel das marcas passa 
por educar e dar um contributo efetivo, 
ser transparente e verdadeiro. Daí que 
apostemos numa pesca mais sustentável 
e na diminuição de sal nos nossos produ-
tos”, destacou Filipa Appleton.
“O petcare é uma das categorias que mais 
cresce devido à taxa de penetração e ao 
aumento da qualidade nutricional dos 
alimentos”, referiu João Castanheira. 
Sublinhando a tendência de aumento 
do número médio de animais por lar e 
o facto de alguns idosos, cada vez mais 
isolados, verem nos animais um elo de 
ligação para a vida, o desafio de quem 

trabalha no setor passa por responder ao 
isolamento populacional e ao abandono 
dos pets. Ao nível da consciencialização 
ambiental, o responsável considera que 
“eliminar por completo o plástico não vai 
resolver o problema. A Nestlé defende a 
reutilização de 100% das embalagens, o 
que acontecerá até 2025, o que significa 
um passo de transformação brutal para 
a empresa”.
André Ribeiro de Faria conclui dizendo 
que “o consumidor vai mudar ainda mais 
e são necessários processos de decisão rá-
pidos. O futuro será ainda mais diferente 
daquilo que conseguimos antever”. João 
Castanheira partilhou que “a disrupção 
é a chave, ainda que nos preocupe como 
será o consumidor daqui a cinco anos”.
Ana Patrícia Fernandes, key account 
manager for last mile solutions Portugal, 
e Paula Sardinha, manager, asset mana-
gement and retail, da Chep, dividiram a 
sua apresentação com a divulgação de 
casos práticos com soluções da empresa 
para uma experiência à medida. Como 
tornar a customer journey única? Como 
atingir a personalização do digital e na 
loja física? Paula Sardinha começou por 
afirmar que, apesar do claro crescimento 
da multinacional australiana, o objetivo 
“é ir muito mais longe”, considerando a 
Chep “mais do que um fornecedor”. A 
aposta da empresa tem sido “no modelo 
de negócio circular e também nas solu-
ções sustentáveis”. “Estamos atentos às 
necessidades dos consumidores”, garan-
tiu. Ana Patrícia Fernandes trouxe, aos 
presentes, casos práticos de sucesso no 
retalho, para marcas como a Coca-Co-
la, a Ferrero, a Kellogg’s, Casal Garcia e 
a Font Vella, em Espanha. Para os bons 
resultados, muito contribuiu a inovação. 
“No caso da Font Vella, a ação possibili-
tou um incremento de 36% nas vendas 
e foi replicada por outros retalhistas 
espanhóis”.
A oradora apresentou também um novo 
modelo de quarto de palete no mercado 
e um configurador que permite a melhor 
exposição do produto. “Construímos as 
chamadas lojas ideais”, afirmou, apon-

tando ainda, no caso da Kellogg’s, para 
a necessidade apresentada pelo cliente/ 
/retalhista em reduzir os tempos de re-
posição, o que foi conseguido, em 65%. 
Com as soluções da empresa, foi ainda 
possível atingir “um crescimento de 90% 
em vendas”.

O  CA M I N H O 
DA  S U S T E N TA B I L I DA D E

O primeiro dia do inRetail terminou com 
mais uma mesa-redonda, dedicada ao 
“Eco-Awareness”. O consumidor exige 
novas embalagens, tem outras preocu-
pações e um novo mindset. Mas afinal, 
estará o retalho alinhado para um futuro 
responsável, que gere riqueza e rentabili-
dade nos negócios? Estará o problema só 
nos plásticos? Gonçalo Lobo Xavier, dire-
tor-geral da APED, começou por afirmar 
que “estamos num momento da nossa 
vida em que se começa a tomar cons-
ciência de que vivemos em abundância”, 
o que colide com franjas de pessoas na 
Europa com problemas e dificuldades. 
Começa a haver uma maior consciência 
para ser mais sustentável. “Estamos to-
dos empenhados em fazer este caminho, 
mas há vida além do plástico”, disse.

Por seu turno, Ana Isabel Trigo Morais, 
CEO da Sociedade Ponto Verde (SPV), 
reforçou a pressão em reduzir e reutilizar 
que “irá intensificar-se no futuro”. A SPV 
conta com “45 mil ecopontos em Portu-
gal” e a reciclagem é o core da empresa 
desde a sua fundação, há 23 anos. Para o 
futuro, prevê que “será mais caro reciclar, 
pois vai ser precisa imensa inovação e 
mais investimento”. A responsável aler-
tou ainda para a garra com que os jovens 
assumem a causa ambiental nos dias de 
hoje. “Julgo que eles têm consciência de 
que a resolução do problema está nas 

“Julgo que eles [jovens] têm 
consciência de que a resolução 
do problema está nas suas mãos 
[…] Gostaria de ver estes ativistas 
a colocar o plástico no ecoponto 
com a mesma energia com que 
participam em greves climáticas”
Ana Isabel Trigo Morais, SPV

“O consumidor vai mudar ainda 
mais e são necessários processos 
de decisões rápidos. O futuro será 
ainda mais diferente daquilo que 
conseguimos antever”
André Ribeiro de Faria, Jerónimo Martins

“O mundo que queremos amanhã 
começa com aquilo que fazemos 
hoje”
Filipa Herédia, Mars





10

D
E

ZE
M

B
R

O
 2

01
9 

/ J
AN

E
IR

O
 2

02
0

TE
M

A 
D

E
 C

AP
A suas mãos”, afirmou, destacando ainda 

que gostaria de ver “estes ativistas a colo-
car o plástico no ecoponto com a mesma 
energia com que participam em greves 
climáticas”. É que “do ativismo à práti-
ca vai uma longa distância”, reforçou. A 
CEO da SPV alertou ainda para o facto de 
ser perigoso e tentador as empresas “to-
marem medidas pouco refletidas”.
Filipa Herédia, corporate affairs manager 
da Mars, considera que “a sustentabili-
dade não é só filantropia. Este é um pro-
blema de todos e não existe uma única 
solução para o plástico, por exemplo”. A 
solução, no seu ponto de vista, pode pas-
sar por testar modelos com as platafor-
mas que as empresas utilizam. “O mun-
do que queremos amanhã começa com 
aquilo que fazemos hoje”, defendeu.

Nesta mesa-redonda, ficou claro “o longo 
trabalho que há ainda a fazer”, como re-
feriu o diretor-geral da APED. Ana Alves, 
diretora da marca própria do Continente/ 
/Sonae MC, considerou que “é preciso ter 
coragem para dar passos em frente e to-
dos os passos têm riscos”. E este caminho 
requer honestidade e transparência por 
parte das empresas, de forma a gerar mais 
confiança nos consumidores. A responsá-
vel concluiu a afirmar que a Sonae “tem 
um perfil de liderança, mas em termos 
ambientais recorre bastante à SPV, pois 
só faz sentido trabalhar em conjunto”.

F O M E N TA R  A  P R OX I M I DA D E 
S E M  H I E R A R Q U I AS

O segundo dia do inRetail foi dividido 
entre apresentações do setor e debates. 
A manhã começou com um painel com 
CEO de várias empresas que partilharam 
a sua opinião sobre os líderes que tere-
mos no futuro e com que visões. Rui Lo-
pes Ferreira, CEO do Super Bock Group 
(SBG), Pedro Cid, CEO da Auchan Retail 
Portugal, e Gaspar D’Orey, CEO do Dott, 
falaram sobre a realidade atual e da mu-
dança de atitudes e mentalidades no se-
tor rumo a um novo mundo. O conceito 

de liderança não mudou assim tanto ao 
longo dos anos, defendeu o responsável 
do SBG, que defendeu a “liderança hu-
manizada” como forma de estar próximo 
das equipas ao longo dos anos.
Todos os participantes concluíram que o 
talento é um dos fatores de diferenciação 
dos recursos humanos e que a capacida-
de de aplicar talento, nos dias de hoje, é 
crítica. “O maior desafio passa por gerir 
as pessoas de uma forma pessoal e próxi-
ma, pois, se isso não acontecer, facilmen-

te desmotivam”, disse Rui Lopes Ferreira. 
Pedro Cid considera que “estamos numa 
época muito rica, com novas gerações 
mais adaptadas e que sabem o que que-
rem: justiça e transparência”. Nesta mu-
dança célere, “o CEO de hoje já não será 
o mesmo de amanhã”. Considerando que 
as empresas não se constroem apenas 
com os mais novos ou os mais seniores, 
defende a “mistura de gerações”.
Gaspar D’Orey considera que há cinco 
anos – já era CEO noutra empresa – o 

“É preciso ter coragem para 
dar passos em frente e todos os 
passos têm riscos”
Ana Alves, Continente/Sonae MC
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talento já existia. Costuma afirmar que 
“não há desemprego entre gente boa”, 
mas que a competitividade é uma rea-
lidade. “Enquanto líderes, cabe-nos dar 
grandes problemas para os jovens resol-

verem”. O facto de o Dott ser uma em-
presa digital traz muitos desafios asso-
ciados. “Em simultâneo, temos de servir 
clientes e fornecedores”.
No que respeita à questão da hierarquia, 
Rui Lopes Ferreira defendeu que “a lide-
rança de proximidade não é incompatível 
com níveis hierárquicos” e que a cultura 
portuguesa funciona sem os mesmos. 
Como exemplo concreto, assumiu que 
toma o pequeno-almoço, de 15 em 15 
dias, com funcionários da empresa que 

estejam normalmente mais afastados de 
si como forma de criar oportunidade de 
interação. “Só se conseguem criar boas 
equipas com pessoas que entendemos”. 
Daí que defenda os encontros informais, 
como almoços, sem uma agenda prede-
finida, onde podem ser colocadas ques-
tões e sugestões de melhoria.
Esta mesma abertura é verificada na 
Auchan, que se considera uma “empre-
sa familiar” apesar de contar com 9000 
trabalhadores. “Defendemos a possibi-
lidade de trabalhar num ecossistema 
onde é possível educar, criar e errar. É 
uma questão de confiança”, disse Pedro 
Cid. Gaspar D’Orey complementou com 

algumas iniciativas que o Dott promove, 
desde a partilha dos dados da semana 
com a equipa – que inclui pouco mais de 
40 pessoas – e a realização da “Beer Fri-
day”, todas as sextas-feiras, a partir das 
17:30. “Temos várias iniciativas que per-
mitem que as pessoas falem”. A empresa 
permite ainda flexibilidade de horários, 
a possibilidade de trabalho remoto, de 
ir ao médico ou de ir buscar os filhos à 
escola mais cedo. Uma das coisas que a 
empresa fomenta é a criação de possibi-
lidades adaptadas ao que os funcionários 
querem e precisam.
Concluiu-se nesta mesa-redonda que o 
talento não tem idade. “O colaborador 
mais velho do SBG – e o mais respeitado 
– tem 81 anos. Podemos falar dos dife-
rentes níveis de energia consoante a faixa 
etária, mas, ao final do dia, o que interes-
sa é o talento”, disse Rui Lopes Ferreira.

A  P U B L I C I DA D E  N O  R E TA L H O

Catalina Cadena dedicou a sua apresen-
tação à publicidade no retalho e come-
çou por perguntar como é que se conse-
gue comunicar com as várias gerações. 
“Vivemos hoje numa relação tóxica com 
o consumidor”, afirmou a chief strategy 
officer da McCann Lisbon. A oradora fa-
lou da segmentação dos consumidores, 
das necessidades por faixas etárias, dos 

“Estamos numa época muito 
rica, com novas gerações mais 
adaptadas e que sabem o que 
querem: justiça e transparência”
Pedro Cid, Auchan Retail Portugal

“Enquanto líderes, cabe-nos dar 
grandes problemas para os jovens 
resolverem”
Gaspar D’Orey, Dott
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A estereótipos criados. “A idade deixou de 

ser uma métrica confiável para determi-
nar atitudes e comportamentos”, afir-
mou. É que apesar de ser uma forma apa-
rentemente mais fácil, os percursos de 
vida são cada vez menos lineares. “Nem 
todos casam e têm filhos entre os 28 e os 
35 anos, nem todos decidem esperar até 
à reforma oficial para viver a sua vida e 
nem todos esperam para acabar o secun-
dário para ser multimilionários”. Afinal, o 
corpo muda, o número de velas aumenta 
e as pessoas não se sentem mais velhas.
Para Catalina Cadena, a pergunta que as 
marcas devem colocar, de forma a seg-
mentar o target, é “quais os espaços que 
podem preencher nas vidas das pessoas? 
Olhar para os pain points da vida, criar 
clusters e planos com base nisso”. É que, 
num mundo de saturação de informação, 
não é possível olhar para tudo e não é fácil 
estar atento a tudo o que nos rodeia. “Não 
concorremos apenas com players da ca-
tegoria… nem só com outras marcas, mas 
com qualquer conteúdo que tenha capa-
cidade de captar a atenção das pessoas. 
E, nesse contexto, tornamo-nos quase in-
visíveis”, destacou a oradora. Da invisibili-
dade à indiferença vai um pequeno passo 
e as marcas têm ainda o desafio da infi-
delidade. Está criado o ambiente perfeito 

para a desconfiança, o ceticismo e as fake 
news em relação a marcas, instituições e 
à publicidade. A criatividade surge assim 
como uma forma de criar diferenciação, 
num mundo globalizado de marcas, para 
criar espaço para crescer. “O desafio pas-
sa por ser ouvido num ambiente competi-
tivo, fragmentado e ruidoso. Há que criar 
ligações, construir confiança e reter clien-
tes num mercado infiel”.
“Think visually: a impressão e o consumo 
em tempo real” foi a apresentação que 
Jávier Lopez, head of vertical solutions da 
Oki Europe, trouxe ao inRetail, seguindo-
-se dois momentos dedicados ao setor 
dos pagamentos e de que forma é que os 
consumidores valorizam esse momento. 
Filippo Manca, head of merchant sales 

and acceptance da VISA, e Virginie Boulé, 
marketing manager retail segment da In-
genico Group, falaram das soluções exis-
tentes atualmente. “Na Europa, uma de 
duas transações é feita por contactless”, 
destacou a última. “O impacto das ferra-
mentas digitais é positivo, pois permite 
eliminar os recibos em papel”, explicou a 
marketing manager retail. Os consumido-
res querem simplicidade, rapidez, com-
bate à fraude. “66% dos consumidores 
saem das lojas sem comprar devido às 

longas filas para pagar. Não querem mais 
passar por isto”, acrescentou.
Filippo Manca salientou a importância 
de corresponder às expectativas dos 
consumidores e que “qualquer interação 
com os mesmos é uma nova oportunida-
de de o fazer”. Através da demonstração 
de algumas soluções, o orador focou a 
importância dos pagamentos seguros, da 
rapidez e facilidade que as empresas do 
setor podem providenciar, tal como a im-
portância da semelhança entre os vários 

“A idade deixou de ser uma 
métrica confiável para determinar 
atitudes e comportamentos [dos 
consumidores]”
Catalina Cadena, McCann Lisbon
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quanto a isso. Na primeira mesa-redonda 
da tarde, Mara Carvalho Teixeira, da Sal-
sa, começou por confirmar que a marca 
trabalha neste conceito de experiência.
Ana Moita, head of marketing Europe 
and new markets da Sonae Sierra, co-
mentou que a empresa está a expandir 
as suas áreas de atuação. “Já não é su-
ficiente que gostem de nós, estamos a 
avaliar o perfil dos nossos visitantes 
para avaliar o seu potencial”, afirmou. 
De igual forma, a questão do digital já 

não cabe no discurso da Sonae Sierra. 
“Faz parte dos básicos. A omnicanali-
dade tem como ponto central a rela-
ção com o cliente”. A responsável deu 
o exemplo do novo conceito de food 
court no NorteShopping, inaugurado 
em agosto último, com um espaço de 
“3000 m2 com 25 marcas: 133 restau-
rantes e 12 quiosques”. Neste, como em 
outros centros comerciais do grupo, “o 
potencial de crescimento é ilimitado”.
Paulo Borges, diretor-geral da Flying Ti-
ger, explicou que a marca, muito voltada 
para a experiência do cliente, não tem 
vendedores nas lojas, mas, sim, embaixa-
dores, o que faz com que o consumidor 
volte regularmente. “Temos uma taxa de 
retorno brutal, explicado pelo facto de 
lançarmos 300 novos produtos por mês. 
O cliente quer voltar constantemente 
para conhecer as novidades”, afirmou. 
Considerando que o percurso das lojas 
é bem acolhido pelos clientes “que con-
seguem tocar em todas as categorias”, há 
como que uma espécie de “caça ao tesou-
ro” que faz parte da experiência.
“O cliente visita-nos pelo nosso produto 
e tentamos sempre que o atendimento 
seja personalizado”, explica Mara Carva-
lho. Em todas as coleções da Salsa, existe 
uma criação de storytelling. A responsá-
vel anunciou a abertura da nova loja, na 
Gran Vía, em Madrid, para testar a expo-
sição do produto. “Será uma loja-labora-
tório, totalmente modelar, e o objetivo 
passa por aprender tanto quanto possí-
vel”, defendeu. O espaço servirá como um 
ponto importante de experimentação.
Na Sonae Sierra, sempre que possível, 
aproveitam-se as sinergias entre os vá-
rios lojistas. “Deixámos de ter uma estra-
tégia de marketing, temos uma estraté-
gia de produto, em que todas as equipas 
têm o seu papel”.
Relativamente ao digital e ao e-commer-
ce, Paulo Borges confessou não saber o 
que a marca vai fazer no futuro. Enquan-
to isso, Mara Carvalho confirmou que as 
vendas online da Salsa representam “15% 
da faturação total, o que é muito relevan-
te”. Partilhou ainda, com orgulho, que a 
marca foi uma das primeiras a garantir 
uma experiência omnicanal na área de 
fashion. Para Ana Moita, o desafio do di-
gital ainda agora está a começar. “Esta-
mos a evoluir num caminho de constru-
ção do serviço com o cliente”, afiançou.

canais. A personalização da experiência 
antes, durante e depois da compra pode 
fazer a diferença e facilitar a vida ao con-
sumidor, aproximando-o dos retalhistas.

E X P E R I Ê N C I AS 
D I F E R E N C I A D O R AS 
N O  R E TA L H O

Estamos na era do retalho experiencial. 
Não há dúvidas, nem qualquer novidade 
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A Os próximos desafios, para os oradores, 

prendem-se com a capacidade de sur-
preender os consumidores pela positiva, 
de forma a criar uma relação emocional, 
o combate à lógica promocional [que 
tem vindo a estar ligada ao setor], a di-
ferenciação necessária, e ir ao encontro 
das gerações relevantes para as marcas.
Na área do luxo dos novos tempos, que 
exigências se colocam? Quais as novas 
tendências? No debate “Luxury talks”, Mi-
guel Costa, general manager da Bentley & 
Lamborghini Portugal, Mariana Rebelo 
de Sousa, diretora de marketing da Amo-
rim Luxury, e Maria Carmona, general 
manager da Longchamp Portugal, abor-
daram o setor do luxo como um dos que 
não se ressentiu com a conjuntura eco-
nómica. “Este é um mercado pouco sen-
sível às crises, funcionando, por vezes, 
em contraciclo”, disse Miguel Costa. No 
caso da Amorim Luxury, o sentimento 
é semelhante, ainda que a marca tenha 
começado a vender produtos que não 
tinham saída com tanta frequência, por 
altura da crise, quase como uma adapta-
ção aos novos tempos. Maria Carmona 
concorda com esta ideia. “Considero que 
o consumidor se tornou mais conscien-
cioso e mudou a sua forma de comprar: 
se opta por uma peça de maior qualida-
de, mas mais cara, também sabe que vai 
ter uma maior durabilidade”, defendeu.
A exclusividade é uma das caracterís-
ticas deste setor. “É quase impossível 
encontrar dois carros iguais nas nossas 
marcas exclusivas”, salientou Miguel 
Costa, caracterizando a marca Bentley, 

existente há 100 anos no mercado, nas-
cida da paixão pelo desporto automóvel, 
que passou por uma fase mais clássica, 
mas foi evoluindo para uma vertente 
mais jovem; e a Lamborghini, que tem 
“carros com linhas mais apelativas e para 
um target dos 35/45 anos. É uma marca 
com uma filosofia muito própria e um 
design muito particular”. Maria Carmo-
na destacou o facto de a Longchamp 
Portugal acompanhar a trajetória de 

vida das suas clientes e o carácter aspi-
racional associado à marca. Já Mariana 
Rebelo de Sousa também reforçou esta 
linha de pensamento e da relevância de 
personalizar a experiência. Os oradores 
abordaram ainda a preocupação com o 
consumo sustentável e de que forma têm 
adaptado os seus produtos às novas exi-
gências dos clientes, mais preocupados 
com o ambiente.
E se a maioria dos clientes da Amorim 
Luxury é composta por portugueses, no 
caso da Bentley & Lamborghini Portugal, 
continuam a estar reunidas “condições 
para atrair/receber estrangeiros”, expli-
cou Miguel Costa. Maria Carmona con-
cluiu a sua participação ao afirmar que “o 
cliente depende da localização do ponto 
de venda, mas o nosso produto não se 
destina a massas”.

Rafael Pelote, head of marketing intel-
ligence da Sonae Sierra, dedicou a sua 
apresentação ao tema “A silver segment or 
a silver lining” e defendeu que não é pos-
sível dissociar os espaços de compra da 
sua relevância para os consumidores. Re-
ferindo-se diretamente aos pré-seniores 
e aos seniores, o orador desenhou o que 
ambos os grupos privilegiam e colocou 
a questão de “como é que a demografia 
vai influenciar a realidade dos centros 
comerciais?”. Como variáveis ao alcance 
da empresa, destacou “o investimento no 
produto de maneira a torná-lo mais ade-
quado ao momento de consumo”. “Te-
mos de tornar o nosso centro mais segu-
ro, mais acessível, mais conectado e mais 
eficiente na gestão de tempo”. Conside-
rando que “a discriminação mais vincada 
da nossa sociedade é associada à idade”, 
sublinhou a importância de surpreender 
os consumidores.
O orador exemplificou os espaços de al-
guns dos centros comerciais da Sonae 
Sierra, como, por exemplo, o Norteshop-
ping, que inclui áreas de descanso, estan-
do a ser programada a criação de “um 
garden para o segmento sénior, com pos-
sibilidade de prática de exercício físico, 

devidamente separado da zona dedicada 
a crianças”. O novo conceito de restaura-
ção do centro comercial, “The Cook Book”, 
inaugurado em agosto deste ano, acabou 
por tornar-se como “um espaço de socia-
lização para o segmento sénior, embora 
não tenha sido criado com esse intuito”.

A  G E R A Ç ÃO  D O  C L I C K : 
DA  E S C O L H A  AO  C H E C KO U T

A última mesa-redonda da 9.ª edição do 
inRetail convidou alguns oradores para 
falar das respostas que as lojas dão aos 
diferentes consumidores. Mais uma vez, 
foi abordado o ecossistema do digital, 
muito mais desenvolvido atualmente. 
“85% das vendas online são feitas em si-
tes estrangeiros e é importante democra-
tizar o negócio”, afirmou António Tomé 
Ribeiro, head of digital and omnichannel 
do El Corte Inglés. Paulo Pinto, CEO da 
La Redoute, afirmou que “o canal online 
é uma tradução do offline. Portugal é um 
país bem desenvolvido, mas temos pou-
co players. Para sobreviver, era preciso 
digitalizar o negócio”
A diretora de e-commerce da Fnac, Paula 
Alves, afirmou que cedo se percebeu que 
a melhor forma que as lojas tinham era 
aliar o físico com o e-commerce. “Temos 
aproveitado o facto de os nossos espaços 
serem um ponto de conveniência, acele-
rámos o número de pontos físicos, mas o 
marketing digital tem uma perceção di-
ferente. Existe um conjunto de ações que 
fomenta a interação com o cliente”. Isto 
nota-se na forma como o consumidor 
se comporta, ele que “não se importa de 
pagar um pouco mais para receber, co-
modamente, a sua encomenda em casa”, 
acrescentou Carla Pereira, marketing & 
communication manager da DpD. Como 
uma das inovações mais críticas do digi-
tal, a oradora referiu “drones que entre-
gam medicamentos urgentes”, o que é 
muito positivo. Como pontos negativos, 
destaca “o investimento que é necessá-
rio” para este tipo de soluções, e que pode 
ser uma condicionante.
No El Corte Inglés, o carrinho de com-
pras “no online e no offline” é hoje mui-
to semelhante, garantiu António Tomé 
Ribeiro. Paula Alves não tem dúvidas de 
que uma boa experiência ao final do dia 
fará com que o cliente volte. 

“Este é um mercado pouco 
sensível às crises, funcionando, 
por vezes, em contraciclo”
Miguel Costa, Bentley&Lamborghini

“A liderança de proximidade 
não é incompatível com níveis 
hierárquicos”
Rui Lopes Ferreira, Super Bock Group
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N
alguns quarteirões de São Fran-
cisco, um robô de quatro rodas 
pintalgado de amarelo, preto e 
cinzento faz caminho à procura 
do número da porta onde fará a 

próxima entrega. Assemelha-se a um cubo 
sobre rodas com dois “olhos” simpáticos 
que veem por onde vai e ajudam a evitar 
obstáculos, desviando-se de pessoas e 
bocas de incêndio, enquanto a carga vai 
formosa e bem segura dentro do conten-
tor. O Serve, assim se chama o robô, é uma 
criação da empresa de entrega Postmates. 
Totalmente autónomo e elétrico, a ideia 
é que possa fazer entregas em distâncias 
muito curtas, sendo capaz de carregar 
cerca de 22,5 quilos de carga e fazer quase 
50 quilómetros numa só carga.
O Serve foi uma das novidades que es-
teve em destaque no Mobile World Con-
gress em Los Angeles (MWC LA), com a 
Postmates a prometer que o robô che-
gará à cidade no início de 2020. O que 
deu gás à iniciativa, explicou a empresa, 
foi notar que havia certos cafés e restau-

rantes com muitos pedidos de entregas 
via Postmates a consumidores da vizi-
nhança, às vezes a apenas um ou dois 
quarteirões de distância. Com tecnologia 
Nvidia e inteligência artificial, a empresa 
desenvolveu um robô capaz de fazer as 
entregas sozinho, tirando estafetas das 
estradas e colocando um pequeno veícu-
lo nos passeios.

A proximidade, que é essencial neste 
projeto da Postmates, foi também o que 
impulsionou outra das soluções apresen-
tadas no MWC LA para o retalho, os Ar-
mários Móveis da marca de luxo Tamara 

Mellon com tecnologia da LivePerson. 
Criada pela cofundadora da Jimmy Choo, 
Tamara Mellon, trata-se de uma marca de 
calçado direta ao consumidor que vende 
online e só muito recentemente abriu a 
primeira loja física em Los Angeles. Para 
se aproximar dos clientes, a empresa criou 
os “Armários Móveis”, camiões-loja com 
paragens temporárias em várias cidades 
norte-americanas nos quais as pessoas 
podem experimentar calçado, levar um 
recibo de visita e fazer a compra online.
A estratégia inclui a solução de Inteli-
gência Artificial Maven, da LivePerson, 
que permite aos clientes trocarem men-
sagens com a marca e terem um apoio 
constante e personalizado. A Maven foi 
apresentada pela LivePerson não como 
um substituto simples dos agentes de call 
centers, mas como uma extensão inteli-
gente que é treinada e gerida por eles. A 
empresa tem um português nos quadros, 
Ricardo Bandeira, que explicou à DISTRI-
BUIÇÃO HOJE o conceito: “Fazemos algo 
único: a capacidade de poder ter todos os 

Lojas autónomas, robôs de entrega e quiosques, entre novos sistemas e projetos-piloto apresentados no MWC LA, os limites 
do que será possível fazer no retalho foram alargados.

TEXTO: ANA RITA GUERRA

O RETALHO REGRESSA AO FUTURO
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canais, como Facebook, Instagram, Twit-
ter, Apple Business Chat, Google RCS, e 
garantir que os consumidores podem 
usar esses canais de mensagens para co-
municarem com as marcas de uma forma 
eficiente”, disse o engenheiro. “Em vez de 
telefonarem, é tudo via mensagem”.
A teoria é que os consumidores têm pou-
co tempo para falar com as marcas e que 
o formato mensagem é o mais eficiente. 
“As pessoas comunicam com os amigos 
e família através de mensagens, e a ideia 
é trazer essa proximidade para as em-
presas”, explicou Ricardo Bandeira, que 
está baseado em Orlando, Flórida. “Em 
vez de irem ao site, à aplicação móvel ou 
telefonar, dá-se liberdade às pessoas para 
comunicarem via mensagem e funciona 
bastante bem”.
No caso da Tamara Mellon, que faz quase 
todo o seu negócio online, as mensagens 
tornaram-se na forma mais “natural e 
sem esforço” de comunicar, uma expe-
riência transportada também para os 

“Armários Móveis” que usam códigos QR 
e mensagens para acomodar os pedidos 
dos clientes.
“É bastante flexível porque introduzimos 
o conceito de IA, ou seja, não só damos 
a possibilidade de falar por mensagem 
com um agente humano, mas damos 
também a possibilidade de falar com um 
bot que ajuda os agentes a serem mais 
eficientes” frisou Ricardo Bandeira. “Em 
vez de precisar de dez agentes num call 
center, basta ter cinco”.

Uma equipa mais pequena e com fun-
ções diferentes é também a premissa das 
lojas inteligentes, como o novo estabe-
lecimento da Carrefour em Massy, uma 
localidade nos subúrbios de Paris. Sob a 
insígnia “Flash”, é a primeira loja da gi-
gante francesa completamente autóno-
ma, sem caixas registadoras nem balcões 
de serviço ao cliente, oferecendo 1500 re-
ferências num espaço de 56 m2. Durante 
a fase de testes, que termina em março 
de 2020, apenas empregados e distribui-
dores da Carrefour podem usar a loja. A 
seguir, a intenção é oferecer aos consu-
midores uma nova forma de comprar, 

que promete ser mais rápida e mais con-
veniente: sem filas, com diversas formas 
de pagamento, num regime de proximi-
dade. É essa a promessa da AiFi, a start-
up norte-americana que desenvolveu 
toda a tecnologia autónoma por detrás 
da Flash. O seu modelo de negócio será 
fornecer a solução em formato marca 
branca, para que os retalhistas possam 
facilmente montar lojas autónomas sob 
as suas próprias marcas.
O conceito é similar ao da Amazon Go e 
pretende que o consumidor entre, pegue 
nas compras que quer e pague no mínimo 
de tempo possível, auxiliado por sensores 
e câmaras em vez de ter de fazer fila na 
caixa ou ir registando com um aparelho 
à medida que põe as compras no cesto.
As lojas autónomas desenhadas pela 
AiFi, que apresentou pela primeira vez 
a tecnologia no evento MWC LA (Mobile 
World Congress), têm muito poucos em-
pregados e podem adaptar-se a vários 
tipos de produtos e dimensões, embora 
o formato de conveniência seja o maior 
candidato a esta transformação. O bónus 
é que esta empresa de 30 pessoas que 
está a trabalhar na tecnologia há vários 
anos tem um português no cargo de vi-
ce-presidente de engenharia, João Diogo 
Falcão, e a incursão na Europa, com o 
teste iniciado pela Carrefour, traz pro-
messa quanto à expansão da solução 
para o mercado português. 

A teoria é que os consumidores 
têm pouco tempo para falar com as 
marcas e que o formato mensagem 
é o mais eficiente
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O conceito é similar ao que está a ser 
popularizado pela Amazon com as lojas Go. 
Qual é a vossa diferenciação?
Uma diferença é que a pessoa leva o recibo 
imediatamente quando sai da loja. Outra diferença 
é que permitimos todo o tipo de métodos de 
pagamento. Oferecemos uma interface aplicacional 
para integrar a solução com o método de 
pagamento que o nosso parceiro retalhista preferir.

Como é que funciona? A pessoa entra na loja e 
as câmaras reconhecem aquilo em que pega?
É uma combinação de sensores nas prateleiras, 
câmaras e visão por computador. A pessoa associa 
um método de pagamento à entrada ou à saída e, 
quando termina as compras, obtém o recibo e faz o 
pagamento.

Qualquer retalhista que queira automatizar a 
sua loja pode fazê-lo com o que vocês estão 
aqui a oferecer?
Exatamente. Podemos enquadrar desta forma: 
oferecemos “retalho como serviço” para qualquer 
empresa.

Como é que um retalhista que quer testar a 
ideia faz para começar?
Já temos uma lista de clientes que estão a fazê-lo, 

por exemplo o Carrefour, e vamos ter uma loja de 
conveniência em Silicon Valley a servir uma estação 
de combustível da Shell. Com previsão de abrir mais.

Quais os destaques do sistema?
A beleza disto é que oferece uma experiência de 
“checkout” fantástica. A duração da jornada de 
compra pode ser realmente muito rápida. Em 
segundo lugar, todas as lojas podem estar abertas 
24/7. E os retalhistas podem abrir mais lojas e 
mais perto de onde os clientes estão, em especial 
nas regiões menos servidas por retalho. Estamos, 
por isso, a prestar muita atenção às bombas de 
gasolina. Imagine que está numa região remota, nas 
montanhas, parques nacionais, e vai pôr gasolina. 
Pode ter uma experiência muito simpática com 
uma loja destas, 24/7.
Queremos oferecer conveniência em espaços 
onde não havia uma opção conveniente antes. 
Por exemplo, seria ótimo poder apanhar um voo 
noturno e ter lojas a funcionar após o horário 
normal. É essa a beleza da loja automática e é essa 
experiência que queremos potenciar.

A loja é completamente autónoma? Precisa de 
empregados?
Não estamos a tirar o emprego às pessoas. Até 
estamos a criar mais oportunidades de emprego, 
fazendo com que mais lojas abram. Terá sempre 
de haver uma equipa de operações para a loja, que 

LIU YANG, DIRETORA DE MEDIA E PARCERIAS DA AIFI

“OFERECEMOS ‘RETALHO COMO 
SERVIÇO’ PARA QUALQUER EMPRESA”
O nome da empresa, AiFi, foi escolhido porque os fundadores acreditam que a Inteligência Artificial será 
um dia tão ubíqua quanto o Wi-Fi. Pelo menos a inteligência das suas lojas autónomas, cuja plataforma foi 
apresentada oficialmente no Mobile World Congress Los Angeles (MWC LA), no final de outubro.

Liu Yang, diretora de media e parcerias da 
AiFi, explicou que a solução passará a estar 
disponível para lojas “de todos os tamanhos 
e formatos” e que o facto de a equipa já 
estar operacional na Europa significa que 
vários mercados – incluindo o português – 
poderão ser endereçados. E será que vale a 
pena? Yang acredita que sim.

TEXTO: ANA RITA GUERRA
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toma conta das coisas e reabastece o produto. 
Pensamos que quatro a cinco pessoas possam ter a 
seu cargo várias lojas ao mesmo tempo, porque não 
precisam de estar numa localização o tempo todo. 
Só têm de ir lá quando o sistema envia um alerta, 
por exemplo se um produto esgotou, se o chão 
precisa de ser limpo, se um cliente precisa de ajuda.

Numa loja grande como a da Carrefour, 
quantas pessoas seriam precisas?
Nessa há vários operadores de loja no local, que 
ajudam as pessoas, respondem a perguntas e 
reabastecem com regularidade. Esta loja ainda não 
foi oficialmente anunciada, mas a informação já 
começou a circular.

Qual é a parceria tecnológica que têm com a 
Nvidia?
Recebemos o Inception Award da Nvidia no ano 
passado e eles têm-nos apoiado muito. O GPU é 
usado para treinar os modelos no rastreamento de 
humanos e reconhecimento de imagem, para que 
o sistema reconheça todos os produtos na loja. Em 
cada implementação de loja autónoma, usamos o 
Alpha e GPU Nvidia no local, de modo a que todos os 
dados sejam processados localmente, sem sair da loja.

Que benefícios traz esse processamento no 
“edge”?
O primeiro é a privacidade. Depois, estamos a 
falar de lojas de retalho que não têm uma grande 
infraestrutura tecnológica com internet de alta 
velocidade.

Porque é que consideram que este sistema é 
melhor que o Amazon Go?
Uma das coisas, como referi, é que a pessoa obtém 
logo o recibo. Acreditamos que os compradores devem 
perceber o que estão a comprar e quanto vão pagar.
A outra parte é a dos dados analíticos que reunimos 
para os retalhistas e marcas. Com o comércio 
eletrónico, se alguém abandona o carrinho de 
compras, o site tem essa indicação e pode fazer 
follow-up, havendo aí muitas oportunidades de 
marketing e contactos omnicanal. Mas com uma 
loja autónoma, vamos ter dados sobre coisas como 
ver que a pessoa escolheu Pepsi em vez de Coca-
-Cola, ver que a pessoa estava indecisa sobre o que 
levar e decidiu pôr o produto de volta na prateleira. 
Esses dados vão ser úteis aos retalhistas no futuro.

Acredita que os retalhistas vão querer mudar 
para este modelo ou operar lojas em modelos 
mistos, algumas tradicionais e algumas 
autónomas?
Penso que ambos. O importante é oferecer aquilo 
que os consumidores querem, quando o querem. 

Acredito que, em especial a nova geração de clientes, 
eles não se importam se estão a comprar aqui ou ali, 
online ou offline. O que importa é se estamos a pôr 
as lojas mais perto deles e com os produtos certos. 
Por exemplo, a loja ao pé do seu prédio residencial 
deverá ser completamente diferente da loja ao pé do 
trabalho, assim como a loja junto aos transportes. 
Não têm de ser lojas grandes, mas ter as ofertas 
relevantes e estarem sempre disponíveis, quando os 
clientes querem e onde querem.

Vocês prestam também consultoria e suporte, 
para ajudar os retalhistas no processo?
Sim. Olhamos para a loja e criamos o plano de 
implementação. Temos uma equipa que faz a 
instalação das câmaras e põe o sistema a funcionar, 
além de cuidar da manutenção de longo prazo para 
a loja.

Como respondem aos receios, por exemplo, 
de privacidade?
Estamos em conformidade com o RGPD. O sistema 
atribui a cada comprador uma pseudoidentificação 
que não tem qualquer informação biométrica 
ou outra associada. Nenhuma informação sobre 
a pessoa é armazenada e nenhum dado pessoal 
sequer sai da loja para a nuvem.

Há um mínimo a investir para começar?
Não estamos a partilhar valores neste momento, 
mas esperamos poder beneficiar todos os donos de 
lojas em franchise, os donos de lojas familiares, etc. 
A nossa motivação, desde o início, é que sabemos 
que muitos destes proprietários têm de trabalhar 
60 a 80 horas por semana para manter o negócio 
de pé. Esperamos que possam adotar um sistema 
autónomo para os ajudar. Vão continuar a ser 
donos das suas lojas, mas terão mais tempo livre 
para as coisas importantes nas suas vidas.

O que consideram ser a vossa missão?
Somos uma empresa de tecnologia hardcore, mas 
queremos mesmo fazer o bem com a solução que 
temos. Se olhar para o mercado, somos os únicos 
que já têm lojas implementadas com os nossos 
parceiros de retalho, e esperamos que isto se torne 
mais prevalente no futuro.

Mas consideram-se concorrentes da Amazon?
Nem por isso. É bom ter uma Amazon Go a liderar 
a indústria.

Foram inspirados pelo modelo deles?
Não, quando eles lançaram nós já estávamos a 
desenhar o nosso sistema. Ficamos contentes 
porque a Amazon dá visibilidade ao conceito. O 
benefício é para os compradores e retalhistas. 



A nova edição do Donativo Missão Continente  
vai financiar projetos na área da prevenção  
da Obesidade Infantil.
De acordo com os últimos números do Instituto 
Nacional de Saúde (INSA)/Direção-Geral da Saúde 
(DGS), acompanhados pelo Programa Nacional  
para a Promoção da Alimentação Saudável, 29,6% 
das crianças em Portugal têm excesso de peso e 
12% são obesas. Portugal continua assim a ser dos 
países europeus com níveis de obesidade mais 
elevados, embora se tenha verificado uma tendência 
decrescente na prevalência de excesso de peso 
e obesidade entre 2008 e 2019, de acordo com os 
dados COSI, da Organização Mundial da Saúde.
No âmbito da sua atuação para a promoção da 
alimentação e estilos de vida saudáveis e a par  
de iniciativas como a “Escola Missão Continente”,  
a Missão Continente lança agora a nova edição  
do Donativo, definindo como foco o combate  
à Obesidade Infantil.

Na edição passada, 
o Donativo Missão 
Continente  
distribuiu 240.000€  
por 12 projetos  
em todo o país.

MISSÃO CONTINENTE REFORÇA 
A SUA ATUAÇÃO NO COMBATE 

À OBESIDADE INFANTIL

29,6% das crianças  
em Portugal têm excesso  
de peso e 12% são obesas

“Apesar dos últimos dados apontarem para 
uma diminuição, o excesso de peso e a 
obesidade entre as crianças portuguesas 
continuam a ser preocupantes e a merecer 
a nossa atenção.  
Uma alimentação equilibrada e uma correta 
prática de atividade física são fundamentais 
nesta etapa de vida”
Afirma Helena Real da Associação Portuguesa  
de Nutrição (APN) e júri do Donativo.

Neste Natal, a Missão 
Continente e os Angry 
Birds juntaram-se  
com o objetivo:  
a luta contra a obesidade 
infantil. Ao adquirir 
um dos porta-chaves 
Angry Birds nas lojas 
Continente por 1€, 100% 
do valor será doado 
para projetos de Escolas 
e organizações socias  
no âmbito da prevenção 
da obesidade infantil.

Esta iniciativa é dirigida a entidades nacionais 
sem fins lucrativos, tais como escolas ou 
agrupamentos de escolas (do pré-escolar ao 
2º ciclo do ensino básico), organizações do 
setor social, municípios e juntas de freguesia, 
entre outras. A Missão Continente convida-as 
a apresentarem os seus projetos, podendo 
ser dirigidos diretamente ou indiretamente 
a crianças, através de iniciativas junto das 
mesmas, dos encarregados de educação, 
professores e comunidade escolar ou técnicos 
das entidades inscritas.

O período de votação dos projetos elegíveis 
decorre de 12 a 19 de dezembro de 2019, em 
www.missao.continente.pt.  

A avaliação, seleção e comunicação dos 
projetos aos quais será atribuído donativo, 
decorre no primeiro trimestre de 2020, por 
um júri composto pelas seguintes entidades 
especialistas no tema: Programa Nacional 
para a Promoção da Alimentação Saudável, 
Direção-Geral da Saúde; Direção-Geral 
da Educação; Associação Portuguesa de 
Nutrição; Federação Portuguesa de Futebol.

Após entrega do donativo é posto em ação 
o plano de acompanhamento da Missão 
Continente que visa apoiar as entidades na 
implementação e avaliação dos seus projetos, 
através de workshops de capacitação, visitas 
e apoio técnico, com o objetivo de contribuir 
para o sucesso e impacto do projeto.

Branded content_Continente - dez.indd   All Pages 17/12/2019   14:31:26

20

D
E

ZE
M

B
R

O
 2

01
9 

/ J
AN

E
IR

O
 2

02
0



A nova edição do Donativo Missão Continente  
vai financiar projetos na área da prevenção  
da Obesidade Infantil.
De acordo com os últimos números do Instituto 
Nacional de Saúde (INSA)/Direção-Geral da Saúde 
(DGS), acompanhados pelo Programa Nacional  
para a Promoção da Alimentação Saudável, 29,6% 
das crianças em Portugal têm excesso de peso e 
12% são obesas. Portugal continua assim a ser dos 
países europeus com níveis de obesidade mais 
elevados, embora se tenha verificado uma tendência 
decrescente na prevalência de excesso de peso 
e obesidade entre 2008 e 2019, de acordo com os 
dados COSI, da Organização Mundial da Saúde.
No âmbito da sua atuação para a promoção da 
alimentação e estilos de vida saudáveis e a par  
de iniciativas como a “Escola Missão Continente”,  
a Missão Continente lança agora a nova edição  
do Donativo, definindo como foco o combate  
à Obesidade Infantil.

Na edição passada, 
o Donativo Missão 
Continente  
distribuiu 240.000€  
por 12 projetos  
em todo o país.

MISSÃO CONTINENTE REFORÇA 
A SUA ATUAÇÃO NO COMBATE 

À OBESIDADE INFANTIL

29,6% das crianças  
em Portugal têm excesso  
de peso e 12% são obesas

“Apesar dos últimos dados apontarem para 
uma diminuição, o excesso de peso e a 
obesidade entre as crianças portuguesas 
continuam a ser preocupantes e a merecer 
a nossa atenção.  
Uma alimentação equilibrada e uma correta 
prática de atividade física são fundamentais 
nesta etapa de vida”
Afirma Helena Real da Associação Portuguesa  
de Nutrição (APN) e júri do Donativo.

Neste Natal, a Missão 
Continente e os Angry 
Birds juntaram-se  
com o objetivo:  
a luta contra a obesidade 
infantil. Ao adquirir 
um dos porta-chaves 
Angry Birds nas lojas 
Continente por 1€, 100% 
do valor será doado 
para projetos de Escolas 
e organizações socias  
no âmbito da prevenção 
da obesidade infantil.

Esta iniciativa é dirigida a entidades nacionais 
sem fins lucrativos, tais como escolas ou 
agrupamentos de escolas (do pré-escolar ao 
2º ciclo do ensino básico), organizações do 
setor social, municípios e juntas de freguesia, 
entre outras. A Missão Continente convida-as 
a apresentarem os seus projetos, podendo 
ser dirigidos diretamente ou indiretamente 
a crianças, através de iniciativas junto das 
mesmas, dos encarregados de educação, 
professores e comunidade escolar ou técnicos 
das entidades inscritas.

O período de votação dos projetos elegíveis 
decorre de 12 a 19 de dezembro de 2019, em 
www.missao.continente.pt.  

A avaliação, seleção e comunicação dos 
projetos aos quais será atribuído donativo, 
decorre no primeiro trimestre de 2020, por 
um júri composto pelas seguintes entidades 
especialistas no tema: Programa Nacional 
para a Promoção da Alimentação Saudável, 
Direção-Geral da Saúde; Direção-Geral 
da Educação; Associação Portuguesa de 
Nutrição; Federação Portuguesa de Futebol.

Após entrega do donativo é posto em ação 
o plano de acompanhamento da Missão 
Continente que visa apoiar as entidades na 
implementação e avaliação dos seus projetos, 
através de workshops de capacitação, visitas 
e apoio técnico, com o objetivo de contribuir 
para o sucesso e impacto do projeto.

Branded content_Continente - dez.indd   All Pages 17/12/2019   14:31:26



22

D
E

ZE
M

B
R

O
 2

01
9 

/ J
AN

E
IR

O
 2

02
0

R
E

TA
LH

O



23

D
E

ZE
M

B
R

O
 2019 / JAN

E
IR

O
 2020

R
E

TALH
O

N
um dia dedicado às marcas, 
mais de 500 participantes ouvi-
ram falar de empatia, do ritmo 
frenético do online e da dificul-
dade em estar offline, de cria-

tividade, inovação, diferenciação, mas 
também de excesso de “ruído”, de distra-
ção e dos desafios atuais do marketing. A 
DISTRIBUIÇÃO HOJE marcou presença 
e dá-lhe a conhecer alguns dos momen-
tos ligados ao retalho.
Filipe Macedo, chief marketing officer da 
ComOn, apresentou o estudo “Who Cares 
– The Brand Empathy Report 2019”, reali-
zado em parceria com a Netquest e que se 
posiciona como o primeiro estudo sobre 
empatia percebida das marcas em Por-
tugal. E quais são as marcas que melhor 
anteveem o que os utilizadores sentem, 
pensam e fazem? Pelo terceiro ano con-
secutivo, a Google volta a ocupar o lugar 
de líder em empatia para os portugueses, 
independentemente de variáveis como a 
idade, o género e/ou as habilitações. Se-
gue-se a Samsung, que surge novamente 
no top das marcas mais empáticas para 
os portugueses, com um avanço signi-
ficativo face à sua maior concorrente, a 
Apple. Na categoria do retalho, o Conti-
nente destaca-se mais uma vez como a 
marca mais empática, seguindo-se, em 
ex aequo, o Lidl e o Pingo Doce.
O orador começou por explicar que em-
patia não tem o mesmo significado que 
simpatia e adiantou que os portugueses 
recordaram espontaneamente marcas 
como a Nestlé, o Lidl, a Vodafone, a EDP, 

entre outras. Como marcas mais escolhi-
das como “as mais amigas” pelos inquiri-
dos jovens dos 18 aos 24 anos surge o Ins-
tagram, seguido da Google, do YouTube, 
do Lidl e da Compal.
Na edição deste ano, o estudo envolveu 
uma amostra representativa da popula-
ção portuguesa, com mais de 1000 pes-
soas, e considerou 57 marcas agrupadas 
por dez categorias de mercado.

E M O Ç ÃO  O U  FA LTA  D E L A

Neste Congresso Nacional do Marketing, 
a primeira mesa-redonda juntou repre-
sentantes de várias marcas para debater 
a importância da empatia num painel 
moderado por Ricardo Pereira, CEO & 
co-founder da ComOn. Bernardo Correia, 
country manager da Google Portugal, co-

meçou por “dizer que esta é uma marca 
que se tornou relevante para as pessoas”, 
adiantando que 2019 foi um “ano brutal 
de crescimento, com quatro milhões e 
meio de utilizadores”. Num outro ex-
tremo, Rita Torres Baptista, diretora de 

marca e comunicação da NOS, começou 
por abordar a rapidez da evolução tecno-
lógica, em que “passámos de um telefone 
analógico para um mundo instantâneo, 
onde há dificuldade em esperar”. Citando 
a célebre frase “Everything’s amazing and 
nobody’s happy” como forma de fazer o 
paralelismo com o salto exponencial que 
as telecomunicações têm dado, a respon-
sável confirmou a necessidade de os uti-
lizadores estarem sempre ligados, quase 
ao mesmo ritmo da dificuldade em saber 
esperar.
Rodrigo Costa, diretor de marketing da 
Sumol+Compal, afirmou que “as pessoas 
precisam de ter portos seguros e cabe às 
marcas o papel de dar este sentimento de 
segurança e de conforto emocional”. No 
caso de uma das marcas que representa, 
destacou o facto de a Compal aliar o con-
forto emocional a um trabalho de consis-
tência que tem vindo a ser construído. 
“É assim que as marcas constroem o seu 
caminho”, adiantou. Nota-se ainda “um 
sentimento de insatisfação, porque as 
pessoas estão permanentemente incon-
formadas”. Caberá às marcas contornar 
isso? Foi esse também um dos tópicos 
em debate.
Sérgio Carvalho, diretor de marketing 
da Fidelidade, participou neste painel 
como representante de um serviço pou-
co “sexy” para as pessoas, pelo menos à 
primeira vista. “O seguro não é uma es-
colha livre, há uma obrigatoriedade e, a 
partir daí, o fator emocional desaparece. 
O pagamento faz parte do serviço e não 

O Grande Auditório da Nova SBE, em Carcavelos, foi o palco escolhido para a realização do XXI Congresso 
Nacional de Marketing “Now – Marketing in Times of Distraction”, organizado pela Associação Portuguesa dos 
Profissionais de Marketing (APPM). As marcas querem criar empatia com os consumidores? E estes, estão 

menos atentos? Como sobrevive o marketing em tempos de distração?

TEXTO: CLÁUDIA PINTO // FOTOGRAFIA: ISTOCK

COMO SOBREVIVE 
O MARKETING DAS MARCAS 
EM TEMPOS DE DISTRAÇÃO?

“As pessoas precisam de ter 
portos seguros e cabe às marcas 
o papel de dar este sentimento 
de segurança e de conforto 
emocional”
Rodrigo Costa, Sumol+Compal
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se conhece nenhuma forma agradável 
de pagar”, disse. Por outro lado, confor-
me a idade vai avançando, a perceção 
da importância dos seguros também 
vai mudando: quanto mais velhos, mais 
preocupados. “Começamos a ter noção 
da importância de estarmos protegidos e 
o que as seguradoras permitem é garan-
tir as pessoas perante um imprevisto”. Os 
desafios que se impõem são crescentes e 

existe “um longo caminho a percorrer”. 
Sérgio Carvalho referiu ainda que os se-
guros opcionais acabam por “aumentar 
a relação de empatia e por serem mais 
valorizados pelos clientes”.
Tiago Simões, diretor de marketing do 
Continente, referiu-se a esta marca como 
uma “promessa” que tem vindo a apostar 
na comunicação. “Gerir uma marca como 
esta não é fácil. Temos de tentar manter 
uma proposta de valor em permanência, 
somos uma referência e orgulhamo-nos 
disso”. Como exemplos concretos da rela-
ção com o consumidor, destacou o facto 
de a insígnia ajudar a encher estádios de 
futebol nos jogos da Seleção Portuguesa 
de Futebol. Com o permanente desafio 
de “estar alinhada com proximidade e 
a trabalhar ativamente para manter os 
clientes satisfeitos, o Continente fez o 
seu caminho e quer contar histórias que 
toquem as pessoas”.
“O nosso objetivo passa por fazer com 
que os clientes percebam que nós os en-
tendemos”, salientou Tiago Simões. “A 
Google é uma marca feita de experiên-
cias”, acrescentou Bernardo Correia.
Cada um dos participantes deste painel 
concluiu com a apresentação de uma 
campanha que retrata a ligação das mar-
cas que representam a Portugal. No caso 
do Continente, foi divulgada uma cam-
panha que marca os 35 anos da marca 
e que colocou as pessoas a falar “numa 
conversa olhos nos olhos”. Uma das cam-

panhas com maior sucesso da Compal 
retrata uma das inovações bem acolhi-
das pelos clientes e que “já é o quinto 
sabor da marca – a laranja do Algarve”, 
explicou Rodrigo Costa. Com uma ne-
cessidade de criar proximidade, a marca 
foi falar com “laranjólogos” e conseguiu 
valorizar a região do Algarve. Em parale-
lo, a Compal tem várias campanhas no 
YouTube com “brutos” das entrevistas, 
o que acabou “por tornar-se uma ideia 
muito forte no digital, com um impacto 
muito grande, juntamente com a eficá-
cia da criatividade”. Os resultados foram 
visíveis: “Aumentámos as vendas deste 
produto em 10%, com esta campanha”, 
sublinhou.
Rita Torres Baptista defendeu que a NOS 
quer continuar “a fazer acreditar que as 
marcas são eternas”. A campanha es-
colhida para o público do congresso da 
APPM foi alusiva ao Natal, época em que 

a marca investe consideravelmente. No 
caso da Fidelidade, a campanha escolhi-
da era alusiva a fenómenos atmosféricos, 
como o furacão Leslie, ou incêndios que 
causaram mortos em Portugal no ano de 
2017. “Percebemos a relevância da pro-

ximidade”, disse Sérgio Carvalho. “Por 
outro lado, o nosso negócio é proteger 
os nossos clientes para que a sua vida 
nunca falhe”, adiantou. A capacidade de 
repor situações “despertou à Fidelidade 
uma grande consciência humana”. No 

“Gerir uma marca como esta não é 
fácil. Temos de tentar manter uma 
proposta de valor em permanência, 
somos uma referência e 
orgulhamo-nos disso”
Tiago Simões, Continente

“O seguro não é uma escolha livre, 
há uma obrigatoriedade e, a partir 
daí, o fator emocional desaparece. 
O pagamento faz parte do serviço 
e não se conhece nenhuma forma 
agradável de pagar”
Sérgio Carvalho, Fidelidade
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final do painel, ficou claro que a humani-
zação das marcas é indiscutível.
Rodrigo Costa salientou, no entanto, 
que, por mais que algumas marcas sejam 
empáticas, “não são o centro da vida das 
pessoas, que têm atualmente vidas mui-
to complexas”. O responsável da Compal 
referiu a importância de lidar com a “len-
tidão da gestão do tempo”, porque a ur-
gência do marketing pode não ser a das 
pessoas que são bombardeadas com no-
vos conceitos e ideias. “Há consumidores 
que falam de sabores que lançámos há 
anos e cuja perceção é a de que são uma 
novidade”.

“A”  I K E A , 
U M A  M A R CA  D E M O C R ÁT I CA

Helena Gouveia, country marketing ma-
nager da IKEA, começou por desmistifi-

car a eterna dúvida: como se pronuncia 
IKEA? Através de um vídeo com colabo-
radores da empresa, ficou claro que não 
existe uma única forma de pronunciar e 
que é errado dizer “o IKEA”, porque esta 
marca “é uma menina”, salientou, de 
forma descontraída. “Podemos dizer o 
nome como quisermos”, descansou os 
presentes.
Com 2500 colaboradores a trabalhar esta 
marca, dois centros comerciais e uma 
unidade fabril, em Paços de Ferreira, He-
lena Gouveia partilhou, sem esconder o 
orgulho, que 49% dos líderes na organi-
zação são do sexo feminino. “O nosso ob-
jetivo passa por criar um melhor dia a dia 
para a maioria das pessoas, aquelas que 
podem não ter um maior poder de com-
pra, mas que ambicionam ter uma vida 
mais confortável”. A oradora apresentou 
alguns projetos levados a cabo, como a 
estratégia de comunicação “Todos te-

mos direito ao design”, lançada em agos-
to passado, que chama a atenção para os 
produtos valorizados pela função, pela 
forma, pela qualidade, pela sustentabili-
dade e… tudo a um preço acessível.
“Queremos conhecer as pessoas, ter 
uma relação participativa com as mes-
mas, saber quem são, quais são as suas 
necessidades, o que pensam, o que sen-
tem e como agem”, explicou a country 
marketing manager. Assim, a IKEA rea-
lizou um estudo de forma a conhecer 
melhor o mercado que resultou na iden-
tificação de 16 perfis diferentes de con-
sumidores. “Esta é uma empresa focada 
na performance e que mede tudo o que 
faz. Queremos criar engagement e usar 
a tecnologia para perceber melhor os 
conteúdos que desenvolvemos”. A IKEA 
faz questão de manter a diversidade 

cultural e étnica em todos os seus anún-
cios, “o que nem sempre corre bem, pois 
recebemos muitos comentários e críti-
cas nas redes sociais. Mas defendemos 
sempre que a nossa casa é, e será, para 
todos, sempre”.
O que é que o consumidor espera nestes 
tempos de distração? “Os portugueses 
são aspiracionais e há que criar desejo 
sobre a marca”, disse Helena Gouveia. 
Por outro lado, criar uma relação emo-
cional não é suficiente. “Há que criar um 
movimento participativo. Vamos visitar 
as casas reais, abrimos gavetas, percebe-
mos as necessidades. Afinal, uma casa 
organizada é uma mente organizada”.
No final da sua apresentação, Helena 
Gouveia apresentou alguns projetos 
da marca que denotam a preocupação 
transversal de ter soluções acessíveis a 
todos. “Fomos perceber quanto podem 
gastar, em média, os portugueses; qual é 
o seu nível de vida e, com isso, consegui-
mos reduzir preços e aumentar salários”, 
concluiu. 

“Queremos conhecer as pessoas, 
ter uma relação participativa com 
as mesmas, saber quem são, quais 
são as suas necessidades, o que 
pensam, o que sentem e como 
agem”
Helena Gouveia, IKEA
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“V
ou dar acesso”. Foi assim 
que se abriram as portas 
do Centro Nacional de 
Segurança da Auchan 
Portugal, depois de Sil-

vestre Machado, diretor nacional de Se-
gurança da empresa, se identificar com 
a sua impressão digital. É ali que está 

situado o centro nevrálgico da seguran-
ça de todas as operações da Auchan em 
Portugal, algures nos pisos subterrâneos 
do centro comercial Ubbo, e de onde 
saem todas as diretrizes de segurança 
económica, de proteção de dados e de se-
gurança e saúde no trabalho da Auchan 
Portugal.

Silvestre Machado, que nos acompanhou 
durante a visita ao espaço onde até à 
data desta reportagem mais nenhum 
jornalista entrou, é quem comanda to-
das estas operações. “O meu trabalho é 
essencialmente a nível estratégico. Te-
nho de pensar a segurança da empresa 
a médio e longo prazo. 30% do meu dia 

É nas profundezas do centro comercial Ubbo, antigo Dolce Vita Tejo, que está instalado o Centro Nacional 
de Segurança da Auchan, centro nevrálgico dos serviços de segurança do grupo de retalho alimentar. 

Fomos conhecer o local de onde saem algumas das soluções de segurança mais avançadas da empresa 
e estivemos à conversa com o “maestro” que coordena uma operação invisível, mas de grande impacto 

no negócio.

TEXTO: ANA RITA COSTA // FOTOGRAFIA: AUCHAN

O LADO INVISÍVEL 
DAS OPERAÇÕES DO RETALHO
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passo nos serviços centrais, na nossa 
sede, outros 30% aqui, no Centro Na-
cional de Segurança, e o restante tempo 
nas lojas, a acompanhar os processos de 
compra dos clientes e os nossos modelos 
de negócio”.
Poucos sabem, mas o Centro Nacional de 
Segurança da Auchan Portugal é o cen-
tro de expertise do grupo Auchan a nível 
mundial para a área da segurança, o que 
significa que é ali que são desenvolvidas 
todas as boas práticas de segurança im-
plementadas pela companhia e testadas 
as soluções tecnológicas que são coloca-
das ao serviço da segurança do negócio.
“Centralizamos toda a operação, de to-
dos os nossos locais de operação, desde 
lojas a gasolineiras e base logística, aqui. 
É um espaço onde automatizamos tudo 
o que é operação e gerimos as exceções 
em termos de alarmes e em termos de 
operação. Este é um espaço muito re-
servado, mesmo por questões de ordem 
legal, e nevrálgico para nós. Baseia-se 
em três princípios: explorar a inovação, 
integração de sistemas e interoperabili-

dade entre os sistemas”, explica Silvestre 
Machado, que nos últimos cinco anos 
consecutivos viu este centro ser reco-
nhecido com o Prémio Cinco Estrelas 
de Segurança no Retalho, uma distinção 
“motivante”.
Atualmente, a Auchan conta com uma 
equipa de 500 vigilantes, todos insourcing 
e recrutados pelo Centro Nacional de 

Segurança não pela experiência na área 
da segurança, mas pela sua capacidade 
de se adaptarem às novas tecnologias e 
aos processos. “Temos aqui licenciados 
em Letras, professores de Música… Não 
escolhemos as pessoas em função da for-
mação que têm, mas de um perfil que se 
adapte à exploração das novas tecnolo-
gias. Não faz sentido termos uma estru-
tura topo de gama e altamente evoluída 

em termos tecnológicos, mas com a qual 
as pessoas não se adaptam a trabalhar. O 
sistema é muito intuitivo e ao fim de três 
semanas as pessoas estão aptas a traba-
lhar dentro de uma workstation aqui no 
Centro Nacional de Segurança”, afirma 
ainda o diretor nacional de Segurança da 
Auchan Portugal.
De acordo com Silvestre Machado, um 
dos desafios do setor da segurança con-
tinua a ser o recrutamento de mulhe-
res, mas na Auchan existe uma regra de 
“discriminação positiva” que exige que “o 
mínimo de efetivo feminino nas nossas 
lojas e aqui no Centro Nacional de Se-
gurança seja de 25%”. O diretor nacional 
de Segurança da Auchan diz que não se 
trata apenas de uma medida de “respon-
sabilidade social”, mas também de uma 
política que beneficia o negócio do re-
talhista. “Percebemos que as mulheres 
são muito eficazes a trabalhar na área 
da segurança, sobretudo naquilo que é 
a generalidade das ocorrências que im-
plicam um trabalho de longa duração e 
de baixa intensidade. Os homens traba-

“A Auchan em Portugal é o centro 
de expertise do grupo a nível 
mundial na área da segurança”
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lham melhor em curta duração e muita 
intensidade, em picos de crise. A sensi-
bilidade de gerir situações com crianças 
ou idosos é muito superior no caso das 
mulheres”, revela.

S O L U Ç Õ E S  D E  S E G U R A N Ç A 
Q U E  S E RV E M  O  M E R CA D O 
D O  R E TA L H O

Além de um espaço para testar soluções 
e equipamentos de segurança, algumas 
das quais ainda não estão disponíveis no 
mercado, o Centro Nacional de Seguran-
ça da Auchan conta com um laboratório 
onde é analisada a resolução das câma-
ras, equipamentos de leitura de códigos 
de barras e tecnologias de reconheci-
mento facial. Silvestre Machado revela 
que todas estas soluções servem a segu-
rança da empresa, mas também o mer-
cado. “Permitem saber o perfil [género e 
idade] de quem nos visita, por exemplo. 
Todos estes dados são analisados em 
tempo real”.
“Temos parcerias com alguns fabrican-
tes que personalizam soluções para nós. 
E nós, como end users, identificamos as 
novas ameaças e vulnerabilidades, di-

zemos que precisamos de determinada 
solução e desenvolvemo-la com alguns 
parceiros. Desenvolvemos, por exemplo, 
soluções para melhorar as condições 
de segurança e o conforto na experiên-
cia de compra, porque a segurança não 
pode ser inibidora de uma experiência 
de compra nova e diferenciadora. Mas te-
mos de controlar as nossas perdas para 
que o processo seja viável. Testamos an-
tenas, câmaras, software analítico… tudo 
o que podemos usar, em termos legais, 
na operação de segurança, mas que seja 
orientada para as nossas necessidades. 
Não compramos equipamentos por ca-
tálogo. Nós é que desenhamos a solução 
e vamos à procura de know-how para a 
desenvolver (…) Estamos, por exemplo, 
a testar um sistema de proteção de ga-
vetas com tintagem. Esta solução não 
existe em mais lugar nenhum do mundo 
porque os fabricantes de checkout não as 
desenvolvem. O que fizemos foi desen-
volvê-la com um fabricante português, 
que é um dos melhores a nível mundial 
na proteção de sistemas ATM. Criámos 
um sistema eficaz que tem uma ligação 
a botões antipânico se houver uma ten-
tativa de assalto e para que o dinheiro 
fique tintado caso tentem roubar. Já 

existem duas lojas a fazer testes destas 
gavetas e as notícias correm tão rápido 
que temos a Guardia Civil de Espanha 
a querer visitar-nos porque ouviu falar 
desta solução e entende que para o Sul 
de Espanha, onde há muitos assaltos a 
supermercados, pode ser uma solução 
para recomendarem aos comerciantes”, 
conta ainda.
“Aquilo que desenvolvemos já ultra-
passa a nossa estratégia de negócio. Já 
tem também a ver com serviço público 
e com cooperação através de soluções 
que sirvam também terceiros. Aqui, na 
segurança, não somos concorrentes, so-
mos parceiros. Hoje, existem soluções no 
mercado, até na nossa concorrência, que 
fomos nós que propusemos a empresas 
que desenvolvem este tipo de soluções”, 
acrescenta.

U M  “ B I G  B R O T H E R ” ?

Depois de percorremos os corredores 
labirínticos do Centro Nacional de Se-
gurança da Auchan, e de visitarmos a 
sala de crise, onde a equipa se reuniu 
para acionar o plano de contingên-
cia para lidar com a recente greve dos 
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motoristas de matérias perigosas, ga-
rantindo a normalidade das operações, 
chegamos às duas grandes salas de ope-
rações que gerem todos os incidentes 
de segurança que possam ocorrer no 
grupo. Segundo Silvestre Machado, a 
estratégia da empresa na área da segu-
rança é o foco nos 99% de clientes que 
entram nas lojas para comprar e não no 
1% que podem, eventualmente, ter se-
gundas intenções. 
“Nós exploramos a proatividade e não a 
reação. Não nos preocupamos em encon-
trar a pessoa que está a furtar e em fazer 
essa abordagem. Nós preocupamo-nos 
com os 99% de clientes que vêm comprar 
e sabemos que, ao criar uma boa expe-
riência de compra e um bom ambiente 
de loja, estamos a reduzir o ambiente 
propício ao furto, que é a desorganiza-
ção, a falta de qualidade de serviço no 
atendimento ao cliente, etc. Na preven-
ção, as regras de cortesia são regras de 
segurança. Quando perguntamos a al-
guém ‘Posso ajudar?’, também estamos 
a implementar uma regra de segurança. 
Temos uma postura de não criar condi-
ções para o furto, mas sim de dar as me-
lhores condições a quem nos visita com 
o objetivo de ter uma boa experiência de 
compra, rápida e eficaz”, explica.
As salas de operações estão equipadas 
com tecnologias avançadas para que 
seja possível detetar qualquer inci-
dente que possa ocorrer nas lojas, na 
plataforma logística da empresa e até 
nos transportes entre o fornecedor e as 
lojas. “Todas as câmaras têm software 
analítico e é o sistema que gera os alar-
mes e que os hierarquiza. As pessoas 
que aqui estão vão respondendo a esses 
alarmes. Aqui pode gerir-se tudo. Se-
gurança, acesso a pessoas, ligar e des-
ligar fornos dos hipermercados, ligar 
e desligar o eletrocutor das moscas na 
área dos frescos. Tudo o que tenha um 
contacto elétrico pode gerir-se a partir 
daqui, o que nos permite, em situações 
muito críticas, ter alguém fora da caixa 
para gerir um incidente de segurança. O 
que acontece em sistemas que gerem a 
segurança loja a loja é que se houver um 
incidente durante a noite, só de manhã 
é que se identifica. Aqui, temos uma 
equipa fora da loja, com mais experiên-
cia e que tem um padrão de decisão 
de excelência, porque lida com todos 

os incidentes a nível nacional. Além 
disso, também acompanhamos toda a 
cadeia de frio, toda a nossa frota, desde 
o ponto de origem até às nossas lojas. 
Sabemos quais são as nossas viaturas, 
onde estão, se estão em movimento ou 
paradas, e a temperatura da galera, que 
também podemos controlar. Se houver 
alguma falha, o produto não é colocado 
à venda”, explica.

“Não é um grande Big Brother como as 
pessoas pensam. Isso é um mito urbano. 
Aqui só se gerem exceções”, acrescenta 
ainda o diretor nacional de Segurança da 
Auchan. E apesar de este ser o lado in-
visível das operações de qualquer cadeia 
de retalho, Silvestre Machado revela que 
os vários estudos realizados pela cadeia 
revelam que “a maioria dos clientes con-
firma que escolhe o seu local de compras 
não só em função da qualidade de servi-
ço e do preço, mas também em função do 
sentimento de segurança que tem e que 
muitas vezes é inconsciente”.

S E G U R A N Ç A  T R A Z  GA N H O S 
“ N A  O R D E M  D O S  M I L H Õ E S 
D E  E U R O S ”

A Auchan está ainda preparada para 
responder a praticamente todos os inci-
dentes que possam ocorrer durante as 
visitas dos clientes. Todas as equipas de 
segurança da empresa têm formação de 
suporte básico de vida para utilização 
dos desfibrilhadores.
“Fomos a primeira empresa a participar 
no Programa Nacional de Desfibrilhação 
Automática. No ano da morte do joga-
dor de futebol Fehér [2004] também ti-
vemos um incidente numa loja em Vila 
Real, com uma senhora grávida de dois 
gémeos que teve uma paragem cardior-
respiratória. Felizmente, os vigilantes 
que lá estavam tinham formação de 

suporte básico de vida e até à chegada 
do INEM contribuíram para uma histó-
ria de sucesso. A partir daí, mesmo não 
sendo obrigatório em Portugal, em es-
paços como os nossos, passámos a ter 
desfibrilhadores em todas as lojas. Além 
disso, todos os vigilantes têm formação 
de segunda intervenção dos bombeiros, 
por isso, estão aptos não só para atacar 
o fogo antes da chegada dos bombeiros, 
como também para os acompanhar no 
que for necessário. Mais recentemente, 
até por determinados tipos de ameaças 
mais violentas, que felizmente não che-
garam a Portugal, demos formação de 
primeiros socorros estáticos às nossas 
equipas. Todas as nossas lojas têm garro-
tes e pessoas preparadas para situações 
violentas que muitas vezes são a causa 
de perdas de vidas. A experiência que te-
mos de França é essa. Somos uma equipa 
muito orientada para pensar na seguran-
ça 5 ou 10 anos à frente e não no imedia-
to”, afirma.
Silvestre Machado não tem dúvidas 
de que os modelos de segurança im-
plementados pelo Centro Nacional de 
Segurança têm um contributo positivo 
para o negócio da Auchan Portugal. “Já 
percebemos que a estrutura de seguran-
ça e a forma como nós a materializamos 
é determinante para os resultados da 
empresa, porque a redução de custos e 
de perdas é determinante para o valor 
que aportamos. Cada vez mais, aquilo 
que tem a ver com o serviço de segu-
rança e de emergência pública começa 
a estar centralizado. A responsabilida-
de de primeira intervenção está cada 
vez mais nas mãos do operador priva-
do. Nós sabemos perfeitamente, numa 
situação de emergência, quanto tempo 
é que as forças de segurança demoram 
a chegar às nossas lojas, os bombeiros 
ou o INEM, e nesse período de tempo 
temos de ter estruturas preparadas e 
meios adequados para darmos essa res-
posta”, refere.
De acordo com o diretor nacional de 
Segurança da Auchan, a eficácia em ter-
mos de recursos conquistada pela estru-
tura de segurança do retalhista permite 
“uma redução [de custos] na ordem dos 
milhões de euros”, todos os anos. “É su-
perior aos 2,5 milhões de euros só naqui-
lo que é a exploração e otimização dos 
recursos, ou seja, pessoas no trabalho e 

“Seria de estranhar que 
uma empresa de comércio 
disponibilizasse uma área como 
esta se não tivesse um payback 
muito significativo para a 
empresa”
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questões relacionadas com a produtivi-
dade. Se falarmos na redução de custos 
energéticos, andamos na ordem dos 25%. 
E em empresas como a nossa, em que 
um hipermercado é uma pequena cida-
de em termos de consumo, isto é muito 
significativo. Obviamente que isto não 
tem só a ver com a centralização, mas 
com uma cultura de alinhamento com 
as questões ambientais. Mas os ganhos 

são muito significativos. Aliás, seria de 
estranhar que uma empresa de comércio 
disponibilizasse uma área como esta se 
não tivesse um payback muito significati-
vo para a empresa”, acrescenta. Silvestre 
Machado revela ainda que as perdas da 
companhia, nas lojas em Portugal, não 
ultrapassam os 0,6% das vendas opera-
cionais. “Face àquilo que é a média nacio-
nal, que no último barómetro rondava os 

1,26%, temos um resultado muito bom”, 
afirma ainda.

“ U M  D E S A F I O ” 
PA R A  A  S E G U R A N Ç A

Em setembro deste ano, a Auchan Portu-
gal colocou, finalmente, um ponto final 
na marca Jumbo, depois de 50 anos de 
operação no mercado português sob a in-
sígnia do elefante. Desde aí, todas as lojas 
da cadeia de distribuição estão a operar 
debaixo do “chapéu” Auchan e com uma 
nova experiência de compra que já foi 
implementada em “lojas-modelo”, como 
é o caso da loja Auchan de Alfragide.
Esta nova experiência de compra traduz-
-se, por exemplo, na criação da Academia 
do Café, um espaço onde, além da venda 
de cápsulas de café avulso, o cliente passa 
a poder fazer degustações de café acom-
panhadas por um colaborador respon-
sável por explicar as características sen-
soriais dos produtos disponíveis. Além 
disso, há um reforço das áreas dedicadas 
a produtos biológicos, avulso e dietéti-
cos, com mais referências disponíveis, e 
um alargamento do número de caixas de 
checkout automáticas, o que permite ao 
cliente fazer todo o percurso de compra 
com recurso à aplicação da Auchan, que 

já foi “descarregada” por cerca de 200 mil 
pessoas em Portugal.
“Se o cliente quiser, pode entrar, fazer to-
das as suas compras e sair sem ter de fa-
lar com ninguém”, revelou recentemente 
Pedro Cid, CEO da Auchan, explicando 
ainda que 40% das transações feitas nas 
lojas Auchan já são completamente au-
tónomas (com a app ou com recurso às 
caixas automáticas).
Uma nova experiência de compra que, 
segundo Silvestre Machado, representa 
“um desafio” para a equipa de segurança 
da empresa. “O nosso cliente, tal como 
os nossos colaboradores, tem cada vez 
mais uma cultura de experimentação 
das novas tecnologias e da novidade, 
muito acima daquilo que é a média eu-
ropeia. É uma vantagem que temos aqui 
em relação aos outros países. O que nós 
procuramos são soluções [de seguran-
ça] muito próximas do livre serviço e 
da satisfação do cliente e são exceções 
aquelas em que se inibe o livre serviço 
ao cliente. O cliente traz-nos novos desa-
fios. Hoje, pretende vir às compras com 
o seu tupperware e colocar o fiambre di-
retamente nesse tupperware. Temos de ir 
ao encontro das necessidades do cliente, 
mas obviamente que é um desafio para a 
segurança. E os desafios obrigam-nos a 
crescer”, conclui. 

“A maioria dos clientes confirma 
que escolhe o seu local de compras 
não só em função da qualidade de 
serviço e do preço, mas também 
em função do sentimento de 
segurança que tem e que muitas 
vezes é inconsciente”
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A Diamond concluiu a versão e-commerce do 
kasa.pt. Com que objetivo a insígnia da Sonae 
MC lança a sua própria plataforma?
Pedro Santos (PS): A loja online KASA é um passo 
em frente na transformação digital da marca e 
robustece a presença da Sonae MC nesta esfera. 
O grande objetivo desta nova solução é oferecer 
aos clientes e fãs da marca uma nova plataforma 
onde, de forma simples e em qualquer lugar, podem 
conhecer e comprar os produtos desta marca, as 
suas coleções, novidades e sugestões de decoração 
para as suas casas.

Que tipo de solução foi criada para responder 
às premissas de dar visibilidade à marca 
e acompanhar a tendência de comércio 
eletrónico?
Bruno Amaral (BA): Essencialmente, pensámos 
numa solução digital puramente orientada para 
todo o tipo de dispositivo de mobile first. Ou seja, 
começámos por pensar como poderíamos criar 
uma experiência de compra e uma experiência de 
cliente que fosse diferenciadora e que conseguisse ir 
ao encontro daquilo que a KASA pretendia ao nível 

do online e, a partir daí, preparámos uma solução 
responsive que consegue representar a vasta gama 
de produtos KASA. E com um pormenor, no qual 
investimos bastante, que foi proporcionar uma 
experiência de navegação no website que valoriza 
a área editorial que a KASA tem, com um layout 
bastante elegante e clean que dá mais visibilidade e 
força aos conteúdos dos próprios produtos.
O grande objetivo foi criar uma solução que fosse, 
por um lado, robusta e flexível e, por outro, que 
desse resposta às necessidades atuais ao nível 
de e-commerce e que fosse uma verdadeira casa 
(digital) para a marca KASA, tornando a sua 
presença online mais forte e uma referência nesta 
área especializada do retalho.
Como estamos perante um retalhista especializado 
na parte mais emocional, “do coração”, trabalhámos 
muito a vertente de desenho da solução e a ideia 
de como iríamos abordar um website desenhado à 
medida das necessidades da marca, e conciliámos 
aquilo que é a mais-valia da Diamond a nível de 
criatividade com as nossas capacidades técnicas, 
para entregar uma solução completa à Sonae.
PS: A loja online KASA está também integrada no 
portal Continente online. Desta forma, convive com 
o ecossistema tecnológico continente.pt e beneficia 
das suas vantagens.

“ M O B I L E  F I R S T ”

A homepage do website foi pensada como 
“montra” da KASA, com informação detalhada 
dos produtos e facilitando a experiência de 
compra do cliente. Que requisitos tiveram em 
conta para a sua construção?
PS: Tem de ser fácil, útil e acrescentar valor aos 
clientes e fãs da marca KASA. O que significa que 
é essencial ouvir os nossos clientes, conhecer as 
suas necessidades e traduzir essas necessidades 

A NOVA CASA DA MARCA KASA 
É OMNICANAL
A loja online KASA é um passo em frente na transformação digital da Sonae. Através de uma solução 
responsive e mobile first, a nova plataforma dá resposta às necessidades atuais e futuras do e-commerce, 
já que à sua robustez alia a flexibilidade necessária para vir a integrar, por exemplo, modelos de 
recomendação e soluções de personalização assentes em inteligência artificial e realidade virtual e 
aumentada. Em entrevista, os responsáveis da Sonae e da Diamond (que desenvolveu o projeto tecnológico), 
sublinham as vantagens, para o cliente, da nova casa da marca KASA.

Em entrevista, Pedro Santos, head of 
e-commerce da Sonae MC, e Bruno Amaral, 
diretor-geral da Diamond, explicam como, 
através de uma solução responsive, mobile 
first e com uma homepage desenhada 
como “montra” da KASA, a nova plataforma 
(que integra sugestões de decoração 
a partir das coleções da marca) facilita 
a experiência de compra dos clientes, 
indo ao encontro da omnicanalidade que 
caracteriza o retalho emergente.

TEXTO: GABRIELA COSTA
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em funcionalidades. Por exemplo, considerámos 
essencial que este website fosse construído num 
formato mobile first, isto é, que esta nova loja online 
funcionasse de forma perfeita nos smartphones 
e noutros dispositivos móveis, para apoiar o 
cliente a conhecer melhor os produtos KASA em 
qualquer lugar, incluindo na loja. Considerámos 
também essencial que esta loja oferecesse uma 
user experience simples, fácil e ágil, tanto para o 
contacto com os produtos como para a compra.
BA: Um dos grandes objetivos foi obter um equilíbrio 
entre uma solução de e-commerce que desse força 
aos conteúdos editoriais que foram desenvolvidos 
propositadamente para esta presença online. Mais 
do que uma mera solução de e-commerce, queríamos 
que fosse realmente uma montra da KASA a nível 
online e, para isso, criámos uma plataforma que 
dá visibilidade tanto aos produtos que revelam a 
qualidade da marca, como a toda a parte de conteúdo 
e decoração, como as coleções que são pensadas para 
o consumidor da marca – e o site reflete precisamente 
isso, já que foi criado para que possa ser renovado 
regularmente com uma imagem diferente e inovadora 
da coleção em vigor, mostrando o que é a KASA nas 
suas várias secções e tipos de produtos.

Consultaram o consumidor, de modo a ir ao 
encontro das expectativas do mesmo?
PS: O consumidor é sempre o centro de todos os 
desenvolvimentos que a Sonae MC faz nas suas 
propostas de valor. Temos tido excelentes resultados 
com metodologias de design thinking, e desde o 
arranque deste projeto desenhámos a experiência 
a pensar nos potenciais clientes e nas pessoas que 
usam o site. Através da aplicação destas metodologias, 
consultámos os utilizadores ao longo do processo de 
construção e fomos afinando os desenvolvimentos, 
tendo por base o contínuo feedback recebido dos 
nossos atuais e potenciais clientes.
Foi em resultado deste trabalho que nos apercebemos 
de necessidades específicas, como a consulta da 
disponibilidade de artigos nas lojas Continente. Os 
clientes ajudaram-nos a perceber o que era essencial 
e desejável e, com base nesse feedback, temos vindo a 
construir esta proposta de valor.

O novo site já foi construído numa base 
omnicanal?
PS: Temos como objetivo estar com os nossos 
clientes onde eles estão, de uma forma muito 
consistente, pelo que o desenvolvimento de 
soluções omnicanal é claramente um dos nossos 
grandes desígnios. O novo site KASA já dispõe de 
um conjunto de soluções omnicanal: por exemplo, 
disponibilizamos mais de 80 lojas para o cliente 
levantar as suas encomendas, ou a própria solução 
mobile, preparada para utilização em qualquer 
local, incluindo nas lojas físicas.

“O desenvolvimento de soluções omnicanal 
é claramente um dos nossos grandes 
desígnios”
Pedro Santos, Sonae MC

So
na

e 
M

C
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BA: Numa vertente puramente técnica, a solução 
está totalmente integrada com os sistemas 
Continente. Isto é, os produtos do catálogo KASA 
são partilhados com a solução Continente que 
também conseguimos em loja. No entanto, este 
foi um primeiro projeto de “independentização” 
da marca e de crescimento a nível online da 
marca KASA. No futuro, poderemos ter aplicações 
móveis e outro tipo de soluções que deem força a 
este sentido de omnicanalidade, que requer uma 
solução web integrada com o que se faz na loja e 
com o que se faz no mobile.

O que significa ficar ‘independente’ do site do 
Continente, ou seja, ter a própria plataforma?
PS: A plataforma KASA vem complementar 
as propostas de valor do Continente com um 
posicionamento de especialista, garantindo toda 
a consistência, confiança e inovação que nos 
caracterizam.
É uma solução de decoração, com o objetivo 
de apresentar os produtos KASA e inspirar os 
clientes, disponibilizando uma compra com toda a 
comodidade e conveniência. Desta forma, a Sonae 
MC reforça a sua posição de liderança do mercado 

de retalho, oferecendo um conjunto de propostas 
de valor ímpares.

GA R A N T I R  U M A  E X P E R I Ê N C I A  K AS A

Quanto tempo leva a construir um site deste 
tipo e que investimento é necessário para 
lançá-lo e mantê-lo?
PS: Uma solução como o site KASA é muito mais 
um processo do que um projeto. Cada vez mais, as 
soluções digitais são um trabalho contínuo, que vai 
sendo adaptado e desenvolvido em permanência, 
em função do feedback dos clientes.
Este website é mais um exemplo deste tipo de 
posicionamento. Lançámos o site no início da 
2018, numa vertente não transacional. Em julho de 
2018, após a criação de condições de preparação e 
expedição de encomendas, abrimos a loja online. E 
continuaremos a trabalhar para recorrentemente 
surpreender os nossos clientes com novidades, que 
resultam do seu feedback.
BA: Uma das coisas que tem sempre de ser 
analisada num projeto deste tipo é o nível de 
customização e adaptação ao público que se 
quer fazer. Neste caso, tivemos uma fase de 
prototipagem e de desenho antes mesmo de ter o 
site “com cor”, ou seja, toda a parte de experiência 
de navegação foi desenhada em maquete para 
conseguirmos fazer testes e perceber como é que 
as pessoas interagiam na plataforma, se era fácil 
usá-la e comprar no site.

“Preparámos uma solução responsive que 
consegue representar a vasta gama de 
produtos KASA”
Bruno Amaral, Diamond

João R
eis (PH

 Photo)
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Um website deste género leva geralmente entre três 
a seis meses a desenvolver, mas depende dessa 
análise inicial.
Por outro lado, este projeto tem muito a ver com as 
necessidades de integração. Tivemos uma fase mais 
intensiva de integração com os serviços Continente, 
porque realmente tem uma estrutura mais robusta 
e tínhamos de ter essa presença. Apesar de ser um 
website KASA, com a sua presença muito própria, 
está intimamente integrado com os sistemas do 
grupo, para ter a tal presença omnicanal.
O investimento está sempre ligado ao esforço 
que temos para o projeto, mas, acima de tudo, a 
Diamond tenta sempre acrescentar valor para o 
cliente com uma solução que possa, sobretudo 
ao nível de e-commerce, ter um retorno do 
investimento que justifique o que o website requer. O 
resultado é um produto que consegue ser rentável.

Com as funcionalidades que o site tem, que 
experiência de compra proporciona aos 
consumidores?
BA: Quisemos, desde o primeiro momento, garantir 
que a experiência é bastante simples, orientada ao 
que é mais emocional, nos produtos de decoração, 
e associámos a esta montra KASA uma grande 
facilidade de comprar e de reservar os produtos que 
se querem comprar mais tarde, tornando-os como 
favoritos. Neste processo de compra, consegue-se 
facilmente fazer a encomenda de produtos que, 
muitas vezes, só se encontram em loja (porque o 
catálogo da KASA é muito vasto), e isto tanto numa 
vertente de mobile como no próprio website.
PS: Neste site tem de ser muito fácil conhecer, 
comprar e receber os produtos. Procuramos oferecer 
uma experiência clean, em que o produto e a 
marca falem por si, ajudando o cliente a perceber 
o que melhor faz sentido para si e para a sua casa. 
Funcionalidades como a apresentação de produtos 
relacionados da mesma linha ou da mesma categoria 
de produtos dentro de cada página de produto 
tornam mais simples para os clientes completar o 
look que mais gostam na decoração da sua casa.

Estamos na era do e-commerce, com um 
consumidor cada vez mais digital. De que 
forma este projeto dá resposta a esta 
realidade?
PS: O site KASA é a evolução natural do catálogo 
KASA. O catálogo tem vindo a ser, ao longo dos 
anos, a forma de a marca KASA levar aos seus 
clientes as tendências na área de home living, as 
novas coleções, os novos produtos, dicas e ideias 
de decoração. É precisamente em reação a esta 
nova era digital que o site KASA foi desenvolvido, 
resultando numa experiência totalmente 
desmaterializada.

BA: A nível de e-commerce, um dos objetivos que 
tentamos garantir nos projetos é que a aquisição 
seja bastante eficiente e muito envolvida no ciclo 
de compra dos clientes. Cada vez mais, temos 
uma pesquisa e uma compra online que acaba por 
estar em múltiplos canais e com base em múltiplas 
interações, e clientes que navegam e comparam 
produtos com outras marcas. Hoje, é fundamental 
ter uma solução digital que esteja ao nível da marca – 
que, neste caso, tem produtos de excelente qualidade 
e com um preço bastante interessante. Com esta 
solução responsive, conseguimos transformar a 
experiência de compra de modo a que seja muito 
fácil comprar e receber os produtos em casa.
Outra resposta que este website dá é ao nível das 
sugestões de como o cliente pode ter a casa decorada. 
Tentámos fazer transparecer o conceito das coleções 
da KASA, com uma funcionalidade de produtos 
agrupados que sabemos que jogam bem entre eles e 
que podem ser adquiridos em conjunto, facilitando 
muito a compra no site e tornando a vida do utilizador 
mais fácil. A plataforma proporciona ainda uma 
experiência em que os consumidores se reveem no 
tipo de produtos e naquilo que é a cultura da marca.
Em suma, funcionalidades como a rapidez na 
pesquisa, produtos relacionados ou a estratégia de 
content têm como objetivo facilitar a experiência 
do consumidor, muito para além do que se verifica 
noutros websites.

As questões relacionadas com Inteligência 
Artificial e Realidade Virtual e Aumentada 
estão na ordem do dia, tal como a recolha de 
dados do consumidor. Este site tem tudo isto 
em conta?
BA: Em termos de inovação, existem algumas 
evoluções pensadas para o projeto, por exemplo 
no que concerne realidade virtual e IA, para tornar 
o produto ainda mais eficiente. A base que está 
montada de momento permite que modelos de 
recomendação e soluções de personalização, por 
exemplo, sejam uma realidade no futuro.
No que respeita a gestão de dados, temos 
salvaguardado o cumprimento das normas atuais. 
O tratamento de dados e medição das experiências 
são, naturalmente, feitos de acordo com os 
requisitos que são exigidos para este tipo de websites.
PS: Esta plataforma pretende apresentar propostas 
focadas no cliente. Estamos permanentemente a 
escutar e a recolher feedback dos nossos clientes, de 
modo a influenciar o desenvolvimento e a melhoria 
contínua das soluções. Neste âmbito, inteligência 
artificial ou realidade aumentada são soluções que 
se enquadram para esta missão, e que estamos 
a avaliar, naturalmente garantindo todos os 
princípios de recolha e tratamento de dados, com 
toda a segurança e dedicação. 
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Marta Vallbé
Diretora de Grande Consumo 

da Loop, New Business Models 

A RECEITA PARA 
A (RE)DEFINIÇÃO 

DOS MODELOS DE NEGÓCIO 
DO GRANDE CONSUMO

A conquista de novos territórios de 
oportunidade no setor do Grande 
Consumo é um objetivo constante para 
fabricantes e food retailers. Contudo, 
para que os passos dados sejam firmes 
e consolidados, não simples modas 
passageiras, é essencial a análise de 
tendências a partir de uma tripla visão: 
do ponto de vista tecnológico, social e 
de mercado. Apenas com esta figura 
completa se tornará possível perceber e 
avançar com oportunidades de modelos 
de negócio sustentáveis e rentáveis a 
longo prazo.
Nesta linha, algumas das tendências 
que, sem menor dúvida, irão (re)definir os 
modelos de negócio do setor e marcar as 
estratégias de marcas e retalhistas em 
2019 são:
Do ponto de vista tecnológico, a realidade 
virtual, a realidade aumentada e os 
assistentes de voz, que têm originado 
uma compra cada vez mais programada, 
originando desafios como a ativação de 
compra por impulso, muito relevante 
em alguns negócios. Perante este facto, 
torna-se cada vez mais imprescindível 
a capacidade de oferecer experiências 
ao consumidor, facto que introduz uma 
oportunidade de “servitização” do setor.
Esta é já uma realidade noutros setores, 
como é o caso da Indústria, na qual os 
esforços das empresas deixaram de 
estar centrados apenas em produzir, 
mas também em oferecer soluções 

claro para o setor, e novos desafios e 
oportunidades têm surgido em torno 
deste tema, com os quais as marcas 
devem saber jogar. Por um lado, a 
produção sustentável e a consciência 
relativa ao desperdício alimentar 
originam a procura por produtos 
frescos, naturais, convenientes, não 
processados e sem aditivos, com a 
exigência, ao mesmo tempo, de prazos 
de validade mais alargados. Fabricantes 
e retalhistas têm de procurar soluções 
perante este paradigma, e é possível que 
algumas áreas de negócio encontrem 
novas oportunidades em processos de 
produção como a alta pressão, criando 
novos modelos e processos através da 
tecnologia.
Por outro lado, perante um consumidor 
cada vez mais exigente e movido por 
questões ambientais, as empresas 
devem (re)considerar as suas estratégias 
de packaging, como parte de valor 
acrescentado e de filosofia de marca.
Para que a sustentabilidade não seja 
apenas um objetivo ambiental, mas 
também económico, muitas empresas 
estão a alavancar estratégias na 
economia circular, como forma de 
introduzir projetos e modelos inovadores, 
que proporcionem novas vias de 
negócio e ampliem as suas propostas 
contribuindo, simultaneamente, para uma 
melhoria da sustentabilidade.
Finalmente, do ponto de vista da 

de manutenção, reposição, entre 
outras. Com efeito, a integração de 
serviços representa uma margem de 
benefício maior e, consequentemente, 
uma oportunidade para as marcas de 
Grande Consumo acrescentarem valor, 
alargarem a experiência e a possibilidade 
de compra, e encontrarem mais pontos 
de contacto com o consumidor. Esta 
aposta é especialmente relevante 
para as commodities, ao evitar que a 
diferenciação se baseie apenas no preço. 
Neste tópico, os dados (conhecer o 
“porquê”) apresentam-se como grandes 
aliados, já que permitem converter a 
vasta quantidade de informação que as 
marcas possuem (tanto do mercado como 
do consumidor) em serviços que ampliem 
a sua oferta de valor acrescentado.
É provável que os retalhistas levem 
uma certa vantagem neste caminho da 
monitorização de dados e informação, 
uma vez que contam com processos mais 
estruturados. Existe, ainda assim, uma 
grande margem de desenvolvimento, 
tanto para o canal HORECA independente, 
como em ponto de venda, no qual, por 
exemplo, os fabricantes que possuam a 
sua própria rede de distribuição têm a 
possibilidade de assumir um papel muito 
relevante, caso saibam aproveitar a 
oportunidade de tirar proveito dos dados 
de que dispõem.
Do ponto de vista de mercado, a 
sustentabilidade constitui um objetivo 
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sociedade, o rastreamento apresenta-se 
como ponto de credibilidade dos produtos 
e, por extensão, da própria marca. A 
possibilidade de oferecer um produto de 
qualidade, em que se possa avaliar a sua 
proveniência, processo de conservação, 
informação de embalamento e 
acondicionamento, como elemento 
diferenciado da oferta em grande 
consumo. Neste “regresso às origens” 
na transparência de processos e na 
alimentação saudável, o setor biológico/ 
/ecológico apresenta-se como uma 
aposta não apenas para produtores, mas 
também para retalhistas, que ganham a 
oportunidade de consolidar a sua filosofia 
de negócio nesta área.
Tendo em conta o cruzamento entre as 
três perspetivas, a conclusão é evidente: a 
oportunidade do setor do Grande Consumo 
reside no domínio da superioridade em 
produto como estratégia para ganhar o 
pulso constante ao mercado.
Dada a necessidade urgente de rever 
os processos de lançamento de novos 
produtos/serviços, com o objetivo 
de encontrar novas fórmulas de 
amortização, a análise estratégica de 
dados apresenta-se como o melhor fio 
condutor para estabelecer uma estratégia 
de superioridade em produto nas marcas 
que possam ser rentáveis e sustentáveis 
a longo prazo, conseguindo uma perceção 
dos seus produtos e serviços muito 
superior à média, tanto em benefícios 
como na sua relação valor-preço.
Para o conseguir alcançar, os esforços 
das marcas devem centrar-se em 
combinar 4 ingredientes: a identificação 
e seguimento do seu target (para 
atingir uma ligação real entre marcas e 
consumidores, desde a própria filosofia 
e valores); a leitura correta do momento 
(para saber detetar a oportunidade de 
satisfazer uma necessidade); a filosofia 
de consumo (para potenciar os atributos 
e valores da marca que a tornam única 
no mercado) e a liderança corporativa 
(focada em gerar ambientes internos 
colaborativos, com abertura para a 
partilha de conhecimento).
Como nas melhores receitas, o segredo 
é conhecer bem os ingredientes, saber 
combiná-los e controlar os seus tempos, 
em lume brando, de forma constante, mas 
com confiança de que o resultado final 
fará tudo valer a pena. 

iStock
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N
as duas últimas edições da DIS-
TRIBUIÇÃO HOJE, destacámos 
os Serviços de Apoio a Cliente 
(SAC) de retalhistas e de cen-
tros comerciais. Neste – que é o 

último artigo desta trilogia – destacamos 
os SAC da indústria e de marcas de diver-
sas áreas de atividade.
A Nestlé gere 40 pontos de contacto com 
o consumidor, entre segunda-feira e sá-
bado, das 08:30 às 20:30. São sete linhas 
telefónicas, quatro live chats, 21 páginas 
de Facebook, duas mailboxes e seis for-
mulários em websites “contact us” à dis-
posição dos clientes. Está também em 
desenvolvimento um chatbot. O SAC da 
Nestlé comemora, este ano, 20 anos de 
existência. “Os canais digitais são, sem 
dúvida, os mais procurados pelos consu-
midores, sendo o ‘e-mail/contact us’ o que 
mais contactos gera, cerca de 40%, segui-
do das redes sociais, com cerca de 25%, o 
telefone, com 24% dos contactos, e 11% 
por live chat (um canal bastante recente, 
com apenas um ano, e em crescimento 
constante)”, explica Inês Salgado, e-busi-
ness manager da Nestlé Portugal. Nas vá-
rias atividades que constituem o serviço, 
a missão passa “por ser a voz da Nestlé 
para o consumidor e a voz do consumi-
dor para a Nestlé”, reforça a responsável.
Em média, o SAC da Nestlé Portugal re-
cebe 270 contactos por dia, em todos os 
canais, número que tem vindo a crescer 
desde 1999. À época, a empresa registava 
“1305 contactos por ano, maioritariamen-

te por telefone, e em 2019 foram regista-
dos, em média, 8000 contactos por mês”.
O SAC da Sociedade Central de Cerve-
jas (SCC) teve origem numa linha tele-
fónica para tratamento de reclamações, 
em 1995, e funciona através de telefone, 
e-mail e de redes sociais. A empresa dis-
ponibiliza a linha gratuita 800 239 239 

[que consta em todas as embalagens do 
portefólio do Grupo SCC] e o endereço 
eletrónico servico.cliente@centralcerve-
jas.pt para responder às dúvidas dos 
consumidores. É um serviço único que 
engloba não só todas as marcas, mas 
todo o mercado, clientes, consumidores 
e restante público em geral.
No ano passado, foram atendidas, na li-
nha gratuita, 89 mil chamadas e os ser-
viços mais solicitados foram os de assis-
tência técnica no SAC da SCC. O serviço 

está disponível todos os dias do ano, com 
atendimento personalizado [exceto nos 
dias 1 de janeiro e 25 de dezembro], no 
horário de segunda a sexta-feira entre as 
08:00 e as 20:00 e aos fins de semana e fe-
riados entre as 10:00 e as 20:00. “Fora des-
tes períodos, os clientes podem deixar 
uma mensagem no voice mail ou solicitar 
um contacto”, explica Carla Freitas, res-
ponsável pelo SAC da SCC. O e-mail e as 
redes sociais costumam ser as vias mais 
utilizadas para questões variadas, desde 
aquelas relacionadas com produto, con-
tactos de potenciais clientes que querem 
falar com a área comercial e, até, pedidos 
de ajuda para trabalhos académicos.

E  F O R A  D O  R E TA L H O 
A L I M E N TA R ?

O SAC também constitui uma compo-
nente importante das empresas que 
atuam no retalho não alimentar. É o caso 
da Braun, que oferece várias possibilida-
des de esclarecimento e assistência ao 
produto. “Através do nosso contact center, 
que funciona via telefone, e-mail ou chat, 
por consulta direta do nosso website, nas 
FAQ, isto é, perguntas mais frequentes, 
o consumidor poderá obter respostas às 
suas dúvidas ou ainda através da rede de 
reparadores oficiais autorizados”, explica 
Saul Ferreira, service technical advisor. 
Este é um dos serviços mais procurados 
da Braun, uma vez que “permite uma in-

São vários os canais de contacto que as marcas disponibilizam para apoiar os clientes nas 
suas dúvidas. E se, hoje, a inovação tecnológica é uma realidade e faz parte dos Serviços de 
Apoio a Cliente, no futuro, podem envolver realidade aumentada ou mista, maior interação 

entre o mundo físico e digital e até entregas através de controlo remoto.

TEXTO: CLÁUDIA PINTO // FOTOGRAFIA: ISTOCK

COMO É QUE AS MARCAS 
PRESTAM APOIO 
AOS CLIENTES?

“Cada equipa tem um skill de 
especialização para atender 
determinados temas associados 
a cada negócio, no entanto, todos 
os operadores estão capacitados 
para atender qualquer tema que 
possa surgir e suportar as outras 
equipas, em caso de maior fluxo de 
chamadas, num negócio ou noutro”
Inês Salgado, Nestlé Portugal
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teração, esclarecimento e resposta prati-
camente imediata. No entanto, o contac-
to direto com a nossa rede de serviços é 
também um dos meios de grande impor-
tância”, sublinha.
No caso da Huawei, a aposta tem sido 
no sentido de disponibilização de lojas 
especializadas em reparação, exclusiva-
mente dedicadas aos consumidores da 
marca, em Lisboa e no Porto. “Embora o 
cliente possa usufruir dos nossos servi-
ços em qualquer ponto de venda oficial, 
achamos importante termos uma loja 
especializada, pois acreditamos que este 
é, sem dúvida, um aspeto diferenciador 
da marca”, defende Jonas Wang, head of 
service da Huawei Portugal. Pelo facto de 
os smartphones e outros gadgets serem 
importantes para o dia a dia dos consu-
midores, a marca aposta “na rapidez de 
resposta e na qualidade de reparação”. 
Por esse motivo, são disponibilizados 
equipamentos de empréstimo para que 
os clientes nunca fiquem incontactáveis.
Para as questões que não necessitam de 
intervenção técnica, a Huawei aposta no 
“self service”. “Através da aplicação HiCare, 
pré-instalada no equipamento, o cliente 
pode aceder ao seu espaço pessoal para 
consultar a política de garantia da Hua-
wei, saber se o seu equipamento ainda se 
encontra dentro do período válido da ga-
rantia, fazer um diagnóstico ao equipa-
mento e ainda verificar atualizações de 
software”, explica o responsável. A aplica-
ção HiCare também inclui um espaço de 
“recomendações”, com artigos semanais, 
com o intuito de ajudar os clientes com 
dicas que permitam melhorar o desem-
penho dos seus equipamentos no dia a 
dia ou tirar o melhor partido do telefone. 
“Adicionalmente, o nosso website oficial 
disponibiliza várias recomendações e dá 
acesso a manuais do utilizador para to-
dos os produtos Huawei. Por último, se 
os nossos clientes preferirem uma intera-
ção mais pessoal, podem entrar em con-
tacto connosco através da nossa linha 
de apoio, chat online e e-mail”, reforça o 
responsável. O objetivo de disponibilizar 
várias soluções é tornar a escolha acessí-
vel e conveniente a cada caso e à necessi-
dade dos clientes.
O apoio ao cliente da Huawei existe des-
de que a marca tem presença em Portu-
gal. No entanto, a partir de 2014, foi refor-
çada a aposta na oferta de consumo em 

Portugal e nos serviços pós-venda. “De-
safiamos continuamente os limites da 
indústria com tecnologia de ponta para 
facilitar as tarefas diárias dos utilizado-
res e ajudá-los a estar um passo à frente”, 
refere Jonas Wang.

M A I O R E S  D E S A F I O S

Os clientes da Huawei não querem per-
der tempo. É ponto assente. Não querem 
esperar pela reparação de um telemóvel 
partido. “Os clientes são cada vez mais 
exigentes, os telefones são cada vez mais 
‘bens de primeira necessidade’ e há quase 
uma ligação emocional ao equipamento 
que se parte, não liga, apanha água, etc. 
Na Huawei, procurarmos lidar com estas 
frustrações e responder da melhor forma 
possível indo sempre ao encontro da ne-
cessidade de cada um dos nossos clien-

tes”, explica Jonas Wang.
Aliado à maior exigência, Carla Freitas 
denota que o tempo e a gestão de expec-
tativas são desafios crescentes. “Cada 
vez mais, os clientes querem ver as suas 
necessidades servidas/respondidas de 
imediato. Sendo um departamento/ser-
viço que encaminha os diversos pedidos 
dos clientes para as diferentes áreas da 
companhia, muitas vezes temos de ser 
nós a gerir as expectativas dos clientes e 
dizer, por vezes, que o que estão a soli-
citar não vai poder ser satisfeito naquela 
hora ou naquele dia, pela génese e com-
plexidade do próprio pedido”, destaca. 
Dados referentes ao ano de 2019 [até ao 
passado mês de outubro] indicam que 
a linha de apoio ao cliente recebeu uma 
média de 252 chamadas telefónicas. A 
equipa de call center é constituída por 
seis elementos.
Também Saul Ferreira refere o desafio de 
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conseguir um equilíbrio entre aquelas 
que são “as exigências e expectativas dos 
clientes perante os nossos produtos, bem 
como o conhecimento que têm acerca 
das condições de funcionamento dos 
mesmos. Para além disto, destacamos 
também a necessidade constante de 
formarmos os nossos agentes e técnicos 
para serem capazes de responder com 
eficiência, profissionalismo e rapidez, 
sempre que solicitados”. É por isso que 
a formação nesta área em particular não 
pode ser descurada.
Inês Salgado, da Nestlé Portugal, parti-
lha da opinião dos colegas. Ao nível da 
operação, sente que os consumidores 
são mais exigentes e pretendem obter 
um serviço clara e rápido. “Temos, por 
isso, diversos KPI no que toca aos níveis 
de serviço, satisfação do consumidor e 
tempos de resolução. Mas, ao contrário 
de outros call centers, não temos um KPI 
relacionado com a rapidez da chamada, 
mas até quase o contrário, porque o nos-
so objetivo não é atender o maior núme-

ro de chamadas possível, mas sim dar o 
melhor serviço em cada chamada”.
No dinamismo próprio do SAC, a respon-
sável considera essencial “ter a capacida-
de de dotar os operadores do máximo de 
informação do seu lado para poder dar 

logo uma resposta efetiva às questões 
dos consumidores”. Por isso, a empresa 
tem um plano de formação constante e 
bastante intenso. Por terem produtos na 
área alimentar, uma das exigências que 
se colocam aos funcionários desta área 
é saber responder no que diz respeito às 
novas tendências nutricionais. “Recebe-
mos diversos contactos de esclarecimen-

tos nesse sentido. Por exemplo, no come-
ço, os clientes pretendiam saber o que 
era o glúten. Depois, porque é que não 
deveriam comer produtos com glúten 
e, atualmente, mais informados, querem 
evitar o ingrediente, por especificidades 
de saúde que tenham, ou apenas por 
tendência, acabando por solicitar listas 
de produtos sem glúten” [tema recor-
rente, desde há muito tempo e presente 
nos contactos dos consumidores]. “Na 
área de bebés e petcare, desde o início da 
nossa linha, surgem muitas questões do 
âmbito nutricional, recorrendo à Nestlé 
antes de perguntarem ao médico ou ve-
terinário e, por isso, temos especialistas 
nutricionistas e veterinários na nossa 
equipa para podermos garantir um acon-
selhamento mais adequado”, partilha a 
e-business manager.
A equipa do Serviço ao Consumidor Nes-
tlé é ainda composta por um manager, 
seis especialistas da área, colaborado-
ras da empresa, e um Care Center, em 
outsourcing, composto por duas coorde-

“Desafiamos continuamente os 
limites da indústria com tecnologia 
de ponta para facilitar as tarefas 
diárias dos utilizadores e ajudá-los 
a estar um passo à frente”
Jonas Wang, Huawei Portugal
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nadoras, três chefes de equipa e 21 ope-
radores. No Care Center existe também 
uma nutricionista. “Cada equipa tem 
um skill de especialização para atender 
determinados temas associados a cada 
negócio, no entanto, todos os operadores 
estão capacitados para atender qualquer 
tema que possa surgir e suportar as ou-
tras equipas, em caso de maior fluxo de 
chamadas, num negócio ou noutro”, ex-
plica Inês Salgado.

Q U E  T I P O  D E  A P O I O  P R E C I S A M 
O S  C L I E N T E S ?

Os clientes da SCC recorrem com mais 
frequência ao contacto telefónico. “Das 
chamadas que recebemos, cerca de 80% 
são relacionados com apoio técnico a 
equipamentos de tiragem de cerveja e de 
frio em clientes Horeca”, salienta Carla 
Freitas. Todos os operadores do SAC da 
empresa passam por uma formação ini-
cial com a duração de, pelo menos, uma 
semana, facultada com elementos que 
já fazem atendimento na SCC há algum 
tempo, recorrendo “a exemplos práticos 
e ao vivo”.
A rede de serviços técnicos Braun exis-
te sob a gestão da De’Longhi Portugal 
desde 2013 e os critérios de diagnóstico 
na avaliação e reparação dos produtos, 

bem como o foco ao cliente, são fato-
res comuns a todo o grupo. “Do volume 
total dos contactos que recebemos no 
SAC, cerca de 10% são relativos à mar-
ca Braun. Dentro desta percentagem, 
englobam-se as consultas a promoções, 
pedidos de informação sobre funcionali-
dades ou modelos e localização dos nos-
sos serviços de assistência para compra 

ou reparação de produtos”, explica Saul 
Ferreira. Os restantes motivos de contac-
to são variados, desde “consultas a ações 
promocionais, esclarecimentos sobre 
modelos e respetivas funcionalidades, 
localização de serviços técnicos, infor-
mações sobre situações das reparações, 
compras de peças ou acessórios e ainda 
reclamações. O serviço mais utilizado é o 
e-mail, seguindo-se o telefone e, por últi-
mo, o chat”, acrescenta o service technical 
advisor.
É através do contacto telefónico que os 
clientes da Huawei Portugal procuram 
ajuda no apoio pós-venda. “Grande parte 
das vezes, os clientes procuram atualiza-

ções de software ou saber qual o melhor 
local para reparar um equipamento par-
tido”, refere Jonas Wang. Para conforto 
do cliente, a empresa quer continuar a 
apostar nas plataformas digitais. “Temos, 
inclusive, assistência remota em que po-
demos diagnosticar um equipamento 
sem a necessidade de uma deslocação. 
Podemos ainda lançar iniciativas de ser-
viço porta a porta com reparações de 
software remotas. No atendimento pre-
sencial, queremos apostar cada vez na 
proximidade com o nosso cliente”, subli-
nha. Considerando que “um bom serviço 
de apoio é a melhor maneira de fidelizar 
um cliente”, o head of service explica à 
DISTRIBUIÇÃO HOJE que a Huawei 
Portugal tem “milhares de utilizadores 
ativos na nossa aplicação de pós-venda, 
HiCare, e milhares de visitas ao site”. Nas 
lojas, são largas centenas de clientes a 
procurar apoio mensalmente. “Além dis-
so, existem várias equipas disponíveis, 
no backoffice Huawei, nas lojas físicas, 
nos nossos parceiros de reparação au-
torizados e na nossa equipa da linha de 
apoio”, adianta.
A formação é ponto assente para a Nestlé 
em várias áreas, e no SAC não é exceção. 
Temos um plano de formação anual não 
só dado pelas nossas especialistas, mas 
também pelas equipas de marketing no 
que toca a inovações/novos lançamen-

“Vai existir sempre mais um canal 
a integrar e o cliente vai continuar 
a exigir mais”
João Viana Ferreira, everis Portugal
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tos. Habitualmente, fazemos degusta-
ções de novos produtos para todos os 
colaboradores do Care Center para que 
percebam como se prepara, a que sabem, 
qual a cor, a textura correta desses novos 
produtos, entre outros aspetos”, explica 
Inês Salgado. Em conjunto com a coor-
denação do outsoursing, são promovidas 
diversas formações de técnicas de aten-
dimento, de ferramentas e processos, de 
otimização do serviço e gestão de tempo. 
“No caso dos produtos de petcare ou de 
nutrição infantil, a companhia dá forma-
ção nestas áreas, bem como em normas 
alimentares, para permitir um atendi-
mento mais informado sobre diferentes 
necessidades nutricionais”.
No que respeita a números do SAC, en-
tre 40 a 50% dos contactos respeitam a 
passatempos, ações das marcas e pro-
gramas de fidelização/CRM. “Recebe-
mos ainda questões sobre produtos, que 
representam cerca de 13%, sobre vendas 
e a distribuição, no qual se incluem per-
guntas sobre onde podem encontrar os 
produtos Nestlé [que representam 10% 
dos contactos] e questões sobre saúde e 
nutrição [3% dos contactos].

O S  S AC  D O  F U T U R O ?

Saul Ferreira, da Braun, consegue ante-
cipar os SAC futuros onde a interação 
e o dinamismo continuarão a ser uma 
realidade. Como? Com adaptações ainda 
maiores ao “digital e às novas tecnolo-
gias, com sistemas de visualização e im-
pressão de peças em 3D, que permitirão 
um melhor esclarecimento das dúvidas, 
questões sobre produtos e respetivas 
funcionalidades. Para além disto, penso 
que vai ser possível encomendar, substi-
tuir ou reparar um produto fazendo ape-
nas o download da peça e imprimindo-a”, 
descreve.
João Viana Ferreira é responsável pela 
área de business consulting da consultora 
multinacional everis Portugal e conside-
ra que, no futuro, o processo e a experiên-
cia de compra vão estar integrados no 
dia a dia de cada cliente. “Da mesma for-
ma que mudou a forma como compra-
mos um jornal numa papelaria (lemos na 
app, no Facebook ou no site), compramos 
um disco (Spotify), uma viagem (net) ou 
mesmo como nos deslocamos (Uber), 

a compra e o serviço vão passar a estar 
cada vez mais separados do atendimen-
to físico e presencial, ou mesmo de uma 
deslocação física a uma loja (que hoje 
ainda são complementares, dado que os 
clientes vivem bem com os dois mundos, 
o físico e o digital)”, defende. Através de 
uma análise de comportamentos analí-
ticos e de perfil de consumo, a compra 

passará a ser “sugerida e semiautomática 
(Internet of Things, dado que os diferentes 
eletrodomésticos e produtos irão ‘intera-
gir’ para avisar quando o produto está a 
terminar)”.
O responsável antecipa que “o serviço 
a cliente passará a estar integrado nas 
redes sociais (WhatsApp) e a própria 
entrega poderá ser automática no nos-
so veículo ou casa quando não estamos, 

mediante controlo e acesso remoto per-
mitido pelo cliente”. Podemos também 
contar com a realidade aumentada ou 
mista, uma vez que o serviço e o atendi-
mento no mundo das compras passarão 
a ser “phygital”, ou seja, com uma intera-
ção entre o físico e o digital.
Tanto no retalho alimentar, como no não 
alimentar, a transformação digital é uma 
realidade há já muito tempo. “Os SAC, 
de uma forma geral, souberam adapta-
ram-se às novas exigências dos clientes 
– como exemplo, da mesma forma que 
os clientes se deslocaram para as redes 
sociais para interagir com as marcas, os 
SAC tiveram de passar a ter presença nas 
redes sociais, seja de uma forma reativa 
(questões, queixas, reclamações), como 
proativa (sugestões, recomendações, 
alertas)”, afirma João Viana Ferreira. Nes-
te processo de evolução, o nível de exi-
gência dos clientes vai crescendo, bem 
como a complexidade dos processos de 
gestão. “Em geral, os melhores de cada 
indústria conseguiram fazer este cami-
nho – que tem o paradoxo final de nunca 
estar terminado, dado que é um processo 
permanente de melhoria. Vai existir sem-
pre mais um canal a integrar e o cliente 
vai continuar a exigir mais”, conclui o 
responsável. 

MUDANÇAS E NOVOS 
PRODUTOS APÓS 
SUGESTÕES DE CLIENTES
São muitas as histórias que envolvem os 
SAC. A Nestlé Portugal, em 20 anos, destaca 
o facto de o feedback dos consumidores já 
ter dado origem a novos produtos da marca, 
indo ao encontro de necessidades concretas 
manifestadas pelos consumidores. Inês 
Salgado destaca alguns exemplos:
• Os consumidores sugeriam ter um produto 

semelhante à Cerelac para colocar no 
biberão e assim nasceram os Cereais 
Lácteos Cerelac; 

• Os consumidores sugeriam fechos 
herméticos para as embalagens Sical e as 
mesmas foram reajustadas;

• As tampas das bebidas de cereais foram 
reajustadas, dada a dificuldade sentida 
pelos consumidores para abertura dos 
frascos;

• Os constantes pedidos de redução de 
açúcar foram sendo ouvidos e a redução 
implementada em produtos como Cerelac, 
Nestum e Cereais de pequeno -almoço;

• O método de pagamento por multibanco 
na loja online NDG surgiu a pedido dos 
consumidores portugueses; 

• Os pedidos recorrentes dos consumidores 
sobre produtos sem glúten, sem 
lactose, levaram ao lançamento de 
diversos produtos para satisfazer essas 
necessidades, bem como à criação 
de listagens de produtos no SAC e, 
posteriormente, filtros no site Nestlé 
“Saboreia a Vida”.

Depois das várias sugestões recolhidas no 
SAC, a informação recolhida é categorizada, 
a qualidade dos dados é trabalhada e a voz 
do consumidor é transmitida internamente, 
com recomendação de ações. “Sempre 
que se considere pertinente, procuramos 
transformar este feedback valioso em ações”, 
explica Inês Salgado.

“No futuro, os SAC vão estar 
integrados com sistemas de 
visualização e impressão de 
peças em 3D, que permitirão 
um melhor esclarecimento das 
dúvidas, questões sobre produtos 
e respetivas funcionalidades”
Saul Ferreira, Braun



44

D
E

ZE
M

B
R

O
 2

01
9 

/ J
AN

E
IR

O
 2

02
0

PR
O

D
U

Ç
ÃO

F
oi na Quinta de Milhafres que 
ficámos a conhecer Aniceto Re-
sendes, produtor de bovinos de 
leite com 61 anos e dono de uma 
das primeiras 136 explorações 

certificadas pela Unileite como forne-
cedoras de leite de pastagem. Todos os 
dias, a sua exploração, com 90 vacas em 
produção, entrega cerca de 2400 litros 
de leite à fábrica da Unileite que, ago-
ra, o irá começar a comercializar sob a 
marca Nova Açores Pastagem. Para que 
isto seja possível, tem de garantir que 
todos os dias as suas vacas são alimen-
tadas com pasto verde, boas práticas no 
maneio dos animais, uma produção sus-
tentável, práticas rigorosas de bem-estar 
animal, uma gestão do impacto ambien-
tal da sua exploração e metodologias 
de eficiência na recolha e transporte do 
leite, nomeadamente infraestruturas de 
refrigeração. 
No caso deste produtor, a adaptação não 
exigiu investimentos adicionais. Já tinha 
“tudo dentro dos parâmetros” estabe-
lecidos pela Unileite, nomeadamente 
abastecimento de água, eletricidade para 

garantir a refrigeração do leite e orde-
nha mecanizada. Esta aposta em boas 
práticas produtivas permitirá valorizar 
a produção local de leite de pastagem e 
o preço pago por litro de leite aos pro-
dutores açorianos, que desde o fim das 
quotas leiteiras, em 2015, se queixam da 
“desregulação do mercado” e da quebra 
dos preços pagos ao produtor. 
Aniceto Resendes lamenta que, ao preço 
que o litro de leite é pago aos produto-
res, ninguém esteja “a juntar dinheiro no 
banco” e conta que desde, o fim das quo-
tas leiteiras, recebe “menos 10 cêntimos 
do que recebia, mas com as mesmas des-
pesas”. Atualmente, recebe entre 29 a 30 
cêntimos por litro de leite, um valor aci-
ma da média, de acordo com Pedro Tava-
res, presidente do conselho de adminis-
tração da Unileite, que não quis avançar 
o valor que será pago por litro de leite aos 
produtores certificados para fornecerem 
o novo leite de pastagem, garantindo, no 
entanto, que “será um valor justo” e que 
este leite vai ser vendido ao consumidor 
com um preço 15% acima da atual linha 
UHT da Nova Açores. O produtor de leite 

açoriano confessa não saber de que for-
ma este PVP se poderá refletir no valor 
pago aos produtores, mas defende que 
“quem quer bom, paga”.
Pedro Tavares explica que, para chegar 
aqui, foram precisos dois anos de traba-
lho com a APCER, que terá a missão de 
certificar as explorações leiteiras forne-
cedoras deste novo leite que já começou 
a chegar aos lineares em cinco referên-
cias distintas – Leite Meio Gordo, Meio 
Gordo Sem Lactose, Magro, Magro Sem 
Lactose e Gordo. A médio prazo, o objeti-
vo é que este leite comece também a ser 
matéria-prima para manteiga e queijo de 
pastagem, com a empresa a prever des-
continuar a atual gama de leite UHT da 
Nova Açores para passar a vender em ex-
clusivo leite de pastagem. 
Para que isto seja possível, pretende re-
forçar, nos próximos anos, o número de 
explorações agropecuárias certificadas 
para produzir leite de pastagem, deven-
do estas garantir o cumprimento de um 
caderno de encargos que conta com cer-
ca de 40 medidas, nomeadamente ras-
treabilidade do produto, boas práticas 

A Unileite – União das Cooperativas Agrícolas de Lacticínios da Ilha de São Miguel apresentou, em Ponta Delgada, 
nos Açores, o leite Nova Açores Pastagem. A DISTRIBUIÇÃO HOJE viajou até São Miguel para o lançamento e para 

saber o que tem de tão especial o leite proveniente das pastagens açorianas, considerado por António Pedro 
Escabeche, diretor-geral da Unileite, “um valor patrimonial da região dos Açores”.

TEXTO: ANA RITA COSTA*

UMA APOSTA NO “VALOR 
PATRIMONIAL” DOS AÇORES
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ambientais, normas de bem-estar animal 
e 365 dias de pastagem por ano na ali-
mentação dos animais.
Para já, com as 136 explorações já certifi-
cadas, a união de cooperativas prevê que 
a produção possa chegar aos 56 milhões 
de litros de leite de pastagem por ano, 
27% do total da produção da Unileite, 
que por ano produz cerca de 200 milhões 
de litros de leite, 48% da produção de lei-
te da ilha de São Miguel, 32% da produ-
ção de leite dos Açores e cerca de 11% da 
produção nacional.
O presidente do conselho de administra-
ção da Unileite confessa ainda não saber 
precisar todo o investimento feito no 
lançamento agora anunciado, mas revela 
que, nos últimos quatro anos, a Unileite 
investiu cerca de 14 milhões de euros 
nas suas infraestruturas e que estão a ser 
desenvolvidas duas outras novas referên-
cias de leite: leite enriquecido com iodo, 
uma referência que é possível obter de 
forma natural graças às condições edafo-
climáticas da região, e leite biológico.

“ U M  VA LO R  PAT R I M O N I A L 
DA  R E G I ÃO  D O S  A Ç O R E S ”

O leite de pastagem açoriano é, de acor-
do com António Pedro Escabeche, dire-
tor-geral da Unileite, “um valor patrimo-
nial da região dos Açores” e cujo modo de 
produção é apenas replicado em países 
como a Irlanda e a Nova Zelândia.
Já Pedro Tavares defende que existe 
oportunidade na diferenciação e diz que 
“a distribuição tem de valorizar o leite de 
pastagem agora lançado. É preciso pagar 
um valor justo pelo produto”.
Recorde-se que, em julho deste ano, o 
secretário regional da Agricultura e Flo-
restas açoriano, João Ponte, defendeu 
que o processo de certificação do leite 
de pastagem nos Açores tenha requisitos 
mínimos comuns a todos os operadores, 
uma medida para valorizar os produtos 
lácteos regionais. “Numa perspetiva de 
valorização e credibilidade, especial-
mente no que toca aos mercados mais 
exigentes, estamos convictos de que um 
processo de certificação oficial relativa-
mente ao Leite de Pastagem trará claras 
vantagens para todos os operadores na 
Região, elevando os níveis da integridade 
do leite produzido à base de pastagem, 

aos consumidores e aos clientes das in-
dústrias”, sublinhou João Ponte.
“É fundamental que saibamos aproveitar 
o que nos diferencia e as novas oportuni-
dades dos mercados, com particular des-
taque para a procura por produtos à base 
de leite de pastagem, mais próximos da 
Natureza, onde os Açores têm condições 
inigualáveis para a produção de leite di-
ferenciado”, afirmou João Ponte.
Esta é uma posição também defendida 
por Vasco Cordeiro, presidente do Go-
verno Regional dos Açores, que duran-
te a apresentação do leite Nova Açores 
Pastagem defendeu que “temos de fazer 
sempre mais e melhor, temos de buscar 
esse fator de diferenciação, porque a pa-
lavra Açores faz a diferenciação e a va-
lorização. Tem de ter repercussões eco-
nómicas, tem de representar valor para 
toda a fileira do leite e rendimento para 
os agricultores”.
Andreia Santos, diretora de marketing da 
LactAçores, acrescenta ainda que a nova 
gama da Nova Açores pretende respon-
der às necessidades dos consumidores, 
que optam cada vez mais por produtos 
sustentáveis e naturais. 
“Existem diversos mitos e muita con-
trainformação relativamente ao leite 
que é preciso desmistificar. Esta nova 

gama vem contribuir para a valorização 
do leite açoriano, com um reforço da sua 
origem e do seu estado mais puro. Não 
é que o nosso leite anterior não fosse já 
assim, proveniente de animais que têm 
pastagem 365 dias por ano, até porque 
a maioria das explorações com que tra-
balhamos tem os animais na rua, efeti-
vamente, 365 dias por ano, o que tem de 
diferente é que este leite é proveniente 
de explorações certificadas e que até 
aqui não eram. Existe um caderno de 
encargos que os produtores têm de 
cumprir rigorosamente para poderem 
dar origem ao leite Nova Açores Pasta-
gem”, explica a diretora de marketing da 
LactAçores.
“Queremos ir ao encontro da tendência 
do mercado de preferência por produtos 
mais sustentáveis e naturais, de preo-
cupação com a natureza, com a saúde, 
com o bem-estar animal… Esta gama 
é reflexo disso mesmo. Era uma preo-
cupação que já tínhamos, mas os orça-
mentos são relativamente reduzidos e, 
por isso, não comunicamos também da 
forma que gostaríamos, mas esta gama 
vem ajudar a reforçar essa comunica-
ção”, conclui. 

*A jornalista viajou a convite da Unileite

OS NÚMEROS DO NEGÓCIO 
DA UNILEITE
Fundada em 1954, a Unileite – União das 
Cooperativas Agrícolas de Lacticínios da 
Ilha de São Miguel pertence à LactAçores, 
formada pela união de três cooperativas – a 
Unileite, a Uniqueijo e a C.A.L.F. 
A união de cooperativas conta com uma 
fábrica instalada em Ponta Delgada, que 
em 2018 recebeu mais de 200 milhões de 
litros de leite e registou um volume de 
negócios de cerca de 80 milhões de euros. 
É nesta unidade que são produzidas todas 
as referências de leite, queijo e manteigas 
da marca Nova Açores, nomeadamente leite 
UHT, leite achocolatado, manteiga com sal 
e meio sal, queijo flamengo e queijo Ilha, 
com várias curas. Além disso, é ainda desta 
unidade que saem vários produtos de marcas 
de distribuição para empresas como a Sonae 
e Grupo DIA, que atualmente equivalem a 

cerca de 30% da sua produção total.
A unidade de produção emprega cerca 
de 200 pessoas e possui quatro linhas de 
enchimento de embalagens de um litro de 
leite e duas linhas para 200 ml, embalando 
200 milhões de litros de leite por ano.
Um terço do leite UHT que chega à fábrica 
é encaminhado para a produção de queijo, 
que conta com três cubas para produção de 
queijo flamengo em barra, inteiro e fatiado, 
em formato bola e queijo Ilha, e ainda cinco 
tanques de salmoura, com uma capacidade 
para 1400 toneladas de queijo.
A unidade produz ainda, todos os dias, entre 
8 e 9 toneladas de manteiga pasteurizada 
em cuvetes, papel de alumínio e unidoses, 
estando, atualmente, a trabalhar para uma 
marca de distribuição numa manteiga com 
uma redução de sal (de 1,8 para 1,4 g de sal).
Toda esta produção segue depois para ser 
armazenada num armazém automático 
vertical, com capacidade para 6,5 milhões 
de embalagens, até que saia para os lineares 
dos supermercados.
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O 
consumidor português tem 
procurado uma alimentação 
mais saudável. A redução do 
consumo de açúcar e de sal, a 
crescente procura de produtos 

biológicos e de produtos que se mostrem 
alternativas viáveis ao consumo de ali-
mentos com lactose e glúten, de forma 
a contornar os seus impactos na saúde, 
são uma realidade com presença cres-
cente na vida dos consumidores.
Contudo, numa realidade em que o sau-
dável de hoje é questionável amanhã, o 
elemento tradição tem elevado peso na 
definição das escolhas de consumo. As 
gorduras alimentares são o exemplo dis-
so. Chegando à quase totalidade dos la-
res portugueses, as gorduras alimentares 
crescem mais de 3% face ao ano móvel 
anterior.
Se já existem opções para o consumo de 
leite, evitando os efeitos indesejados que 
a lactose apresenta a intolerantes, e se 
as alternativas a alimentos tipicamente 
contendo glúten mostram já elevada pre-
sença nos lares e um crescimento vigo-
roso, a verdade é que, hoje em dia, existe 
maior dificuldade em encontrar produ-
tos alternativos às gorduras alimentares 
tradicionais, com estas a surgirem muito 
mais nos modos de cozinhar, evidencia-
das no crescimento a dois dígitos de co-
zinhado no forno e ao vapor.
As alternativas ao azeite, a mais con-
sensual gordura da alimentação me-
diterrânea, têm tido dificuldades em 
desenvolver-se e, embora se preveja 

um crescimento do número e poten-
cial de novos produtos na categoria nos 
próximos anos, à semelhança do que 
aconteceu com os óleos de soja, milho, 
amendoim e coco, o seu estabelecimen-
to em qualidade e quantidade demo-
rará pelo menos o tempo de adaptação 
da indústria a outras matérias-primas e 
processos.

A  I M P O R TÂ N C I A 
DAS  P R O M O Ç Õ E S 
N A  P R O C U R A 
D E  M A I S  E  M E L H O R

No último ano móvel (a terminar em ou-
tubro), o azeite cresceu 5,9% em volume 
face ao período homólogo, porém a moti-
vação do seu consumo face ao ano ante-

Luís Quaresma
Senior Client Executive 

Kantar Portugal

AZEITE: 
ENTRE A TENDÊNCIA 

E A TRADIÇÃO
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rior está menos ligada a uma motivação 
saudável (-3 pp) e mais a uma questão de 
hábito (+1,9 pp).
Este incremento é fortemente impacta-
do pelo crescimento do azeite a granel 
(aumenta dois dígitos), numa procura 
do consumidor em comprar mais direta-
mente à fonte, com o objetivo de reduzir 
o elevado out-of-pocket anual, ao adquirir 

maiores quantidades.
Todavia, o crescimento em volume do 
azeite pode dar uma falsa ideia de vigor 
da categoria. Longe dos valores histori-
camente elevados de consumo e de lares 
em que esteve já presente, o azeite perde 
valor (-6,7%) e chega cada vez a menos 
lares, mostrando grande dependência 
das promoções.

O nível de promoções na categoria tem 
crescido nos últimos anos, mas estas não 
são por si só razão de perda de valor da 
categoria. O segmento de Virgem Extra 
é o mais “promocionado”, crescendo a 
dois dígitos em volume, e é o único que 
consegue manter uma evolução de valor 
positiva estável.
Já no azeite Refinado básico, um nível se-
melhante de volume comprado em pro-
moção resulta numa evolução em valor 
que é negativa a dois dígitos. Na realida-
de, a uma redução de preço/litro igual, 
os dois segmentos reagem de forma dife-
renciada, fruto de preços-base bastante 
distintos.
Também o padrão de dia de consumo 
de azeite mostra diferenças entre os dois 
segmentos: enquanto as ocasiões de con-
sumo de azeite Refinado caem no fim 
de semana, o consumo de Virgem Extra 
cresce, num momento em que os consu-
midores têm mais tempo para cozinhar 
e procuram disfrutar desse tempo com 
ingredientes de maior qualidade, mas 
que demonstra também um posiciona-
mento tradicional do azeite face a outra 
tendência de crescente importância na 
alimentação, a conveniência: o consumo 
de azeite precisa de tempo.
No geral, os consumidores efetuam um 
movimento de redução da variedade 
de gorduras alimentares que compram. 
Compram menos categorias, mas de 
forma mais intensiva, reduzindo a du-
plicação e aproveitando para fazer stock 
enchendo mais a sua cesta, movimen-
to em que as promoções demonstram 
importância.
Tendo em conta a aposta dos fabrican-
tes nas suas variedades mais premium, 
pelo valor acrescentado que oferecem, 
mostra-se necessário para estes perce-
ber como tirar melhor partido das pro-
moções, evitando a destruição de valor e 
perceber qual a melhor forma de adaptar 
o formato à “missão de consumo”, consi-
derando não só a tendência para “stocka-
gem” e as perdas para azeite a granel, 
mas também o papel que cada tipo de 
azeite tem no dia a dia do consumo dos 
portugueses. 

iStock

AZEITE: 
ENTRE A TENDÊNCIA 

E A TRADIÇÃO
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A TENDÊNCIA
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Mais conscientes face ao ambiente, à origem dos alimentos e à necessidade de fazer uma 
alimentação saudável, os consumidores procuram cada vez mais produtos biológicos e 
vegetarianos. O crescimento a dois dígitos registado nas duas categorias revela que a 

alimentação “bio” e vegan deixou de ser um nicho para ser uma tendência de consumo e, atento, 
o retalho investe nesta área de negócio com ofertas diversificadas, apostando em conjugar valor 
nutricional com conveniência. Já as marcas direcionam a sua estratégia de modo a acompanhar 

esta tendência e responder às necessidades dos novos consumidores “flexitarianos”.

TEXTO: GABRIELA COSTA // FOTOGRAFIA: ISTOCK
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s segmentos biológico e vegeta-
riano marcam tendência no se-
tor alimentar, caracterizando-se 
por um dinamismo que está a 
tornar os produtos “bio” e vegan 

cada vez mais apetecíveis para os consu-
midores, crescentemente preocupados 
em fazer uma alimentação saudável e um 
consumo sustentável.
O consumidor está “cada vez mais dire-
cionado para produtos saudáveis, bio-
lógicos e sustentáveis”. Como defende a 
Aldi Portugal, associadas a esta mudança 
de comportamento, “as tendências que 
se têm vindo a observar, no que respei-
ta às categorias “bio” e vegan, são a co-
mida pronta, takeaway ou ready-to-eat”, 
sublinha Rita Agostinho, responsável de 
marketing da Aldi. Na sua perspetiva, as 
categorias “bio” e vegan “têm-se revelado 
bastante relevantes e têm cada vez mais 
peso para o consumidor”.
Também para o Pingo Doce, “a comida 
pronta será um foco de desenvolvimento 
de produtos vegan”. Rita Manso garante 
que “o mercado está a investir fortemen-
te nesta área, ao evoluir e desenvolver re-
ceitas vegan com sabor, textura e valores 
nutricionais que conquistam principal-
mente o consumidor que procura seguir 
uma dieta ‘flexitariana’”. Para a diretora 
comercial de marca própria do Pingo 
Doce, estes produtos “para além de ofe-
recem uma alternativa vegan, oferecem 
conveniência e a resposta ao consumidor 
que opte por uma dieta vegan sem ter de 
confecionar os alimentos”.

De forma genérica, “os alimentos prontos 
estão a ter uma procura crescente e tam-
bém nestes segmentos biológicos e vegan 
se verifica uma crescente procura”, cor-
robora o Intermarché. Acresce, como ex-
plica Martinho Lopes, que o surgimento 
das MdD “vieram imprimir uma nova di-
nâmica, através de uma oferta mais com-
petitiva e acessível a todos os consumi-
dores”. O administrador do Intermarché 
não tem dúvida de que “os crescimentos 

verificados nos últimos anos vêm de-
monstrar que estas categorias deixaram 
de ser um nicho para ser uma tendência 
de consumo”.
Já para o Continente, “a tendência no ‘bio’ 
está no aumento da transversalidade da 
gama, com muita relevância nos básicos 
de cozinha, pequeno-almoço e  snacking”. 
Na perspetiva do diretor comercial 
Health & Wellness da insígnia, “a conve-
niência da comida pronta é relevante 
hoje em dia, mas nos biológicos, sendo a 
oferta mais escassa, o seu peso não é sig-
nificativo”. Frederico Paiva adianta que o 
Continente “está a alargar consideravel-
mente a gama” na categoria vegan, bem 
como “a trazer novas marcas com muita 
qualidade, por forma a dar uma resposta 
mais abrangente a um tipo de dieta com 
cada vez mais seguidores”.

As categorias “bio” e vegan “têm vindo a 
crescer face à procura dos clientes nas 
mais diversas categorias, resultantes 
de uma maior consciencialização, da 
preocupação em ter uma alimentação 
saudável e em saberem a origem dos ali-
mentos”, sumariza, por seu turno, o Lidl. 
Como sublinha Frederik Ehlert, a insígnia 
“tem respondido a esta procura focando-
-se sempre na qualidade e frescura dos 
produtos e na sustentabilidade da cadeia 
de fornecimento”. O diretor de compras 
do Lidl Portugal explica que a oferta da 
cadeia de supermercados alemã “é dinâ-
mica e sujeita a reformulações e acrésci-
mos de acordo com as necessidades e in-
teresses de todos os que visitam as lojas, 
pelo que as categorias ‘bio’ e vegan não 
são exceção”.
A título de exemplo, na comida pronta, 
“que também tem vindo a ganhar espe-
cial interesse”, o Lidl tem disponíveis nas 
suas lojas os wraps de húmus e faláfel e 
os wraps com salada de quinoa, “ambas 

soluções muito nutritivas e práticas de 
consumir”, conclui Frederik Ehlert.
Conveniência é algo que as gerações 
mais jovens, em particular, valorizam, 
mas esse não é o único fator para atribuir 
aos Millennials uma quota-parte signifi-
cativa do crescimento dos segmentos de 
alimentação biológica e vegetariana.
Como comenta o administrador do In-
termarché, “os Millennials são os princi-
pais responsáveis pelo crescimento des-
tas categorias, uma vez que procuram 
ter um estilo de vida em que se evita o 
consumo de carne e de qualquer produ-
to de origem animal”. Segundo Martinho 
Lopes, “este interesse começou por ter 
um impacto nas ementas da restauração 
e agora está a ser alargado à grande dis-
tribuição, que tem adaptado a sua oferta 
a estas necessidades”. As novas gerações 

“têm acesso a mais informação e estão 
mais sensíveis a novas experiências e 
atentos aos temas alimentares e ambien-
tais”, valorizando “atributos como con-
veniência e praticidade” e procurando 
“produtos de qualidade, de fácil consumo 
e sem efeitos negativos para o planeta”, 
defende o responsável.
Também para o diretor comercial Health 
& Wellness do Continente, “sendo uma 
geração que segue as tendências, inte-
ressada em descobrir novos produtos e 
experiências, é natural que os Millennials 
procurem este tipo de alimentação e se-
jam responsáveis pelo crescimento do ne-
gócio”. Afinal, os produtos biológicos e ve-
gan “têm, por norma, um posicionamento 
mais sustentável, preocupando-se não só 
com o meio ambiente, mas também com 
as economias locais”, dando assim res-
posta às necessidades e preocupações 
desta geração, conclui Frederico Paiva.
A qual “procura cada vez mais opções ‘bio’ 
e vegan e produtos que sejam ambiental-

“As tendências no que respeita 
às categorias ‘bio’ e vegan são a 
comida pronta, takeaway 
ou ready-to-eat”
Rita Agostinho, Aldi
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mente sustentáveis”, confirma a respon-
sável de marketing da Aldi, admitindo 
“um leve crescimento deste segmento 
atribuível aos Millennials”. E isto, “mesmo 
sendo produtos que, possivelmente, te-
rão um preço mais elevado”, nota.
Segundo o estudo “As coisas sobre a 
mesa”, da consultora internacional Fida-
sense, tanto os Millennials como a gera-
ção Z apostam num consumo consciente 
de alimentos e bebidas. Considerando os 
resultados deste estudo, divulgados este 
ano, o diretor de compras do Lidl acredita 
que “as gerações mais jovens contribuí-
ram bastante para impulsionar este seg-
mento que, hoje em dia, já é transversal 
a gerações anteriores, pela informação 
crescente que vai sendo disponibilizada”.
Desta forma, seguir hábitos de vida sau-
dáveis é hoje uma tendência abrangente, 
e “são várias as motivações para este tipo 
de alimentação, que maioritariamente 
incide sobre comer de forma saudável 
e mais sustentável, oferecendo sempre 
produtos de qualidade ao melhor preço”, 

explica Frederik Ehlert, adiantando que 
no Lidl essa oferta é garantida com um 
sortido certificado e apoio à produção 
nacional.

Defendendo que “a adesão ao biológico 
é mais transversal a várias gerações”, o 
Pingo Doce corrobora que “os estudos de 
mercado indicam que são os Millennials 
e a geração Z o principal target que valo-
riza produtos vegan”. Na opinião de Rita 
Manso, os consumidores jovens estão 
principalmente motivados “pelos bene-
fícios associados à sustentabilidade e à 
saúde”.

R E TA L H O  D I N A M I Z A  O F E R TAS 
S AU DÁV E I S  E  S U S T E N TÁV E I S

O consumo crescente de produtos bio-
lógicos e vegetarianos torna estas cate-
gorias cada vez mais promissoras para 
retalho, no que concerne supermercados 
e hipermercados. O Pingo Doce atesta 
ter um balanço do negócio “bastante 
positivo”, em duas áreas que são “muito 
dinâmicas, com crescimentos a dois dí-
gitos”, e que, como afirma Rita Manso, 
previsivelmente “continuarão a crescer a 
este ritmo”.
Para a diretora comercial de marca pró-
pria do Pingo Doce, para quem o consu-
mo de produtos “bio” e vegan “é motivado 
pela associação ao saudável, mas tam-
bém por benefícios de sustentabilidade 
ambiental e ética”, o crescimento destes 
segmentos “é resultado da forte aposta 
do retalho em termos de oferta e propos-
ta de valor, como resposta à crescente 
procura do consumidor destes produtos”.
Da mesma forma, o Continente traça 

“A tendência no ‘bio’ está no 
aumento da transversalidade 
da gama, com muita relevância 
nos básicos de cozinha, 
pequeno-almoço e snacking”
Frederico Paiva, Continente
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um balanço de 2018 “claramente posi-
tivo”, no que respeita a estas categorias, 
sublinhando que “em ambas existe um 
forte crescimento no mercado alimentar, 
especialmente no Continente, em que 
crescem a dois dígitos, e claramente aci-
ma do mercado”. Reconhecendo que “há 
cada vez mais procura pelas categorias 
ligadas à alimentação saudável”, Frederi-
co Paiva diz que é nessa base que a insíg-
nia tem vindo a trabalhar.
O balanço das categorias “bio” e vegan no 
Intermarché é também “muito positivo 
e com tendência de crescimento”. O ad-
ministrador destes supermercados avan-
ça que “os biológicos crescem como um 
todo em 39%, sendo que a nossa quota de 
mercado em biológicos cresce 1,1%”.
Na sua opinião, o consumidor nacional “é 
hoje mais exigente e acima de tudo mais 
informado, com preocupações reais re-
lacionadas com o bem-estar animal e 
sustentabilidade do meio ambiente”. 
Esta evolução e “estas novas caracterís-
ticas que são parte integrante do perfil 
do consumidor moderno” são responsá-
veis pelo aumento da procura deste tipo 
de produtos e pelo consequente aumen-
to da oferta a preços mais acessíveis, “o 
que se tem traduzido num crescimento 

sustentado da categoria”, detalha Marti-
nho Lopes.
As perspetivas “são de crescimento” tam-
bém no Lidl, onde o balanço destas duas 
categorias “é muito positivo, resultante 
de uma procura cada vez maior por par-
te dos consumidores, que optam cada 
vez mais por uma alimentação saudável 
e escolhas mais conscientes”, insiste Fre-
derik Ehlert.

Atualmente, os clientes encontram nas 
lojas do Lidl cerca de 100 artigos “bio” 
(sem contar com as ações temáticas) 
de origem orgânica, como iogurtes, qui-
noa, bolachas de arroz e chocolate preto, 
ideais para pequenos-almoços, lanches 
ou refeições ligeiras saudáveis e nutri-
tivas. Esta gama tem a sua qualidade 
garantida através da certificação dos 
processos de produção, cujas vantagens 
são a ausência de pesticidas e uma maior 

sustentabilidade ecológica e social.
A oferta fixa “bio” e vegan do Lidl tem vin-
do a aumentar e, muitas vezes, é comple-
mentada após as semanas temáticas que 
a rede de supermercados dedica a estes 
temas, com ofertas mais alargadas, onde 
são introduzidos novos produtos para 
os clientes experimentarem. É o caso 
da iniciativa Vemondo, onde se reforça 
sobretudo a categoria vegan. Segundo o 
diretor de compras do Lidl, “após estas 
semanas temáticas, caso haja produtos 
muito requisitados pelos nossos clientes, 
aumentamos a frequência das mesmas e, 
em alguns casos, passamos a incluí-los 
no nosso sortido fixo”.
Em suma, a perspetiva nestas categorias 
é que o sortido vá aumentando à medida 
que a procura aumente também, tanto 
ao nível de quantidade em stock como 
de variedade, explica. De futuro, o Lidl 
quer “continuar a inovar o sortido e a au-
mentar a gama fixa das categorias vegan 
e ‘bio’”.
Os produtos “’bio’, vegan e sustentáveis 
são cada vez mais importantes para os 
consumidores”, corrobora Rita Agosti-
nho, e “daí contarmos com crescimento 
contínuo e acima da média nestas cate-
gorias”, conclui. Segundo a responsável 

LANÇAMENTOS E NOVIDADES
ALDI
A Aldi Portugal aposta em todas as categorias, sobretudo através 
das suas marcas exclusivas. A empresa considera todas estas 
categorias e respetivos produtos relevantes, estando a acompanhar 
atentamente as tendências do mercado, no que respeita a novidades 
em alimentação “bio” e vegan.

CONTINENTE
O Continente aposta no fortalecimento das marcas própria e 
exclusivas. Nos biológicos destaca a marca Continente Bio, lançada 
em 2018, e cujo posicionamento é apresentar a melhor qualidade ao 
preço mais baixo nos produtos biológicos, onde se destacam os ovos, 
as bebidas vegetais e o óleo de coco.
A insígnia conta chegar ao final do ano com mais de 100 produtos, 
procurando oferecer uma gama variada, que aposta nos hábitos de 
consumo dos portugueses, que acompanha as tendências de mercado 
e que procura crescer através da introdução de alguns produtos 
inovadores, permitindo responder às principais necessidades do cliente.
Nas marcas exclusivas, o Continente destaca a Rude Health, que 
desenvolve produtos de alta qualidade, isentos de ingredientes 
artificiais ou altamente processados, na sua maioria vegan e isentos 
de glúten.

INTERMARCHÉ
O Intermarché tem apostado no alargamento de sortido em todas as 
categorias, desde o tradicional, alimentação, perfumaria e drogaria.
No que diz respeito à alimentação, os mais procurados são os 
substitutos da carne e do peixe.

LIDL
O Lidl destaca as refeições Lupilu, para bebés e crianças, cuja oferta é 
inteiramente biológica.
Num futuro próximo, a insígnia considera incluir também o vinho no 
seu sortido fixo “bio”.
Neste sortido, o Lidl conta já com cerca de 100 artigos (excluindo as ações 
temáticas), tais como frutas & legumes (como as bananas, o pepino-
-holandês, o tomate-cacho ou a cenoura), os ovos ou os iogurtes Milbona.

PINGO DOCE
Entre as novidades lançadas este ano, o Pingo Doce destaca os 
smoothies (de vegetais e fruta) e os sumos de fruta naturais.
Na categoria, a insígnia destaca os hambúrgueres de soja, bebidas 
vegetais, iogurte de soja e gelado vegetal.
Muito em breve, a empresa terá mais novidades no mercado.
No Pingo Doce, os produtos mais procurados na área “Bio” são os 
frescos, ovos, azeite, óleo de coco, polpa de tomate, chocolate negro e 
bolsas de fruta.

“Os consumidores optam cada 
vez mais por uma alimentação 
saudável e escolhas mais 
conscientes”
Frederik Ehlert, Lidl
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de marketing, a Aldi Portugal tem vindo 
a crescer e a conquistar uma maior no-
toriedade junto dos consumidores por-
tugueses, “o que se reflete num balanço 
positivo, quer em produtos ‘bio’ e vegan, 
quer em todas as outras categorias”.

Nesta conjuntura favorável, as categorias 
“bio” e vegan são consideradas dinâmicas 
e inovadoras pelos retalhistas em geral. A 
Aldi “tenta sempre seguir as necessida-
des do consumidor” na sua oferta e, por 
isso, está a apostar, cada vez mais, em 
produtos “bio” e vegan.
Garantindo que estas são “categorias di-
nâmicas e ao mesmo tempo inovadoras, 
com potencial de crescimento a nível 
da oferta que vai sendo disponibilizada, 
para responder à procura”, o Lidl “man-
tém o compromisso de responder às ne-
cessidades e desejos dos seus clientes, 
que estão cada vez mais informados e 
exigentes com o que consomem”. Desta 
forma, a insígnia estende a inovação dos 
alimentos “bio” e vegan a artigos “free 
from”, “produtos que contam igualmente 
com um reforço de sortido nas semanas 
temáticas”, diz Frederik Ehlert: “O inves-
timento do Lidl nos produtos ‘free from’ 
vem no seguimento da crescente procu-
ra por produtos que se caracterizam por 
não conterem lactose, ovos ou glúten na 
sua composição”.
Disponíveis, no campo dos produtos sem 
lactose, estão iogurtes de fruta com pe-
daços, leite meio-gordo e nata para ba-
ter. Por outro lado, a nível de produtos 
isentos de glúten, a insígnia dispõe atual-
mente de refeições prontas, mistura para 
pão, massas sortidas (fusilli, esparguete e 
penne), pizza de salame, nuggets de fran-
go e panadinhos de peixe.

Sublinhando o dinamismo que caracte-
riza estes segmentos, Frederico Paiva ex-
plica que ambas são “muito impulsiona-
das pela crescente procura por parte do 
consumidor e pelo avanço da indústria, 
que lança cada vez mais variedade de 
produtos”. Na sua opinião, esta tendên-
cia “não só é fruto do aumento da área 
de produção em agricultura biológica, 
em geral, mas também da globalização, 
que permite trazer novos ingredientes 
altamente procurados por quem segue 
uma alimentação mais saudável, como, 
por exemplo, a quinoa ou o matcha”, pro-
dutos disponíveis no Continente.
Em relação à dieta vegan, “assistimos ao 
rápido crescimento dos consumidores 
que adotam este tipo de alimentação ou 
que a alternam com a dieta tradicional, 
que inclui a proteína animal”. Trata-se do 
grupo de consumidores “flexitarianos”, o 
qual “prevemos que venha a ser o consu-
midor de um futuro próximo”, afirma Rita 
Manso. Na sua perspetiva, o crescimento 
dos produtos vegan “tem de ser enqua-
drado numa visão mais holística da ten-
dência da alimentação saudável (com os 
consumidores a procurarem produtos 
menos processados e artificiais), e que 
está cada vez mais no centro da estraté-
gia do retalho”.
Para o Pingo Doce, a alimentação bio-
lógica é também uma grande tendência 
e “a oferta de gama tem sido cada vez 
maior e mais variada em termos de cate-
gorias”, desde produtos frescos a lácteos 
e bens básicos, entre outros. O consumi-
dor “procura produtos biológicos pela 
associação ao natural, sem produtos quí-
micos, mas principalmente por motiva-
ções de sustentabilidade”, sublinha Rita 
Manso.

Acresce que o potencial de crescimento, 
tanto nos produtos vegan como “bio”, “é 
maior quando os associamos a benefí-
cios adicionais, isto é, o consumidor ten-
de a associar vegan e ‘bio’ a naturalidade, 
alimentos menos processados, clean 
label, e portanto a tendência será para a 

seleção de produto ser mais criteriosa e 
exigente”, conclui a diretora comercial de 
marca própria do Pingo Doce.
Na grande distribuição, e “para comple-
mentar este dinamismo e dar a conhecer 
o portefólio de produtos”, os folhetos são 
um excelente veículo de comunicação, 

sugere, por seu turno, o administrador 
do Intermarché. Com maior ou menor 
divulgação, certo é que, como sublinha 
Martinho Lopes, “a inovação é essencial 
a todos os setores” e nesta categoria em 
específico “a inovação é permanente, 
com os fornecedores a trazerem novas 
soluções com elevada frequência”.

M A R CAS  A DA P TA M ‑ S E 
A  C O N S U M I D O R E S 
“ F L E X I TA R I A N O S ”

Na senda de um balanço “bastante positi-
vo” do negócio em 2018, e com perspetivas 
para este ano “muito otimistas”, a Nobre 
prepara-se para fazer um alargamento da 
sua gama vegetariana, Nobre Vegalia, que 
lançou há sensivelmente um ano.
De acordo com Lia Oliveira, diretora de 
marketing da marca, esta gama com pro-
dutos elaborados à base de clara de ovo, 
sem glúten, lactose, soja ou corantes, é 
“ideal para quem gosta de experimen-
tar sabores alternativos ou para quem 
tem um estilo de vida ‘flexitariano’, para 
quem pratica um regime ovolactovegeta-
riano ou, simplesmente, procura o con-
sumo alternativo de proteínas vegetais”.
Tendo em conta as alterações que o 
perfil do consumidor tem sofrido nos 
últimos anos, “há efetivamente uma 
grande perspetiva de crescimento destes 
produtos em Portugal”. Para Lia Olivei-
ra, o consumidor é agora mais exigente 
e interessado numa melhor escolha dos 
produtos que consome, procurando con-
sumir produtos mais equilibrados. A No-
bre “orgulha-se de trabalhar diariamente 
para ir ao encontro destas necessidades, 
nomeadamente com a marca Nobre Ve-

“Prevemos que o ‘flexitariano’ 
venha a ser o consumidor do 
futuro”
Rita Manso, Pingo Doce

“Os Millennials são os principais 
responsáveis pelo crescimento 
destas categorias”
Martinho Lopes, Intermarché
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galia, de forma a ser uma marca de re-
ferência nestas categorias em Portugal”, 
conclui.
Como explica a diretora de marca da 
Nobre, “o mercado tem assistido a uma 
mudança nos hábitos alimentares dos 
portugueses”, com os consumidores a 
apresentarem “novas necessidades de 
consumo, influenciados pela crescente 
tendência e procura de uma alimentação 
mais equilibrada”.
Segundo Lia Oliveira, “há uma maior 
exigência no momento de compra e 
uma maior preocupação com os benefí-
cios nutricionais dos produtos”. E é por 
isso que surgem cada vez mais opções 
equilibradas, “nomeadamente vegan e, 
no nosso caso, vegetarianas, de modo a 
dar resposta a esta procura”, conclui a 
responsável.

Na sua opinião, “os consumidores con-
tinuam a colocar a sua preferência em 
marcas de confiança que oferecem pro-
dutos saborosos com composições nutri-
tivas” e, por isso, “o papel da Nobre passa 
por antecipar estas tendências através 
de uma oferta mais completa e em li-
nha com aquilo que os consumidores 
procuram”.
Entre as principais tendências que se 
observam no que respeita às categorias 
“bio” e vegan é de destacar “um peso cres-
cente na procura de comida já pronta, 
relacionado com a procura de soluções 
mais práticas e convenientes por parte 
de um consumidor cada vez menos dis-
ponível para cozinhar”, sublinha ainda 
Lia Oliveira.
Para a Nobre, estas são, sem dúvida, 
“duas categorias extremamente dinâmi-
cas, onde surgem constantes inovações”. 
Nas palavras da diretora de marketing, 
“os players do mercado estão cada vez 
mais cientes destas tendências e têm, 
consequentemente, adaptado e inovado 
as suas gamas de produtos. Esta transfor-
mação “só pode ser positiva” para os con-
sumidores porque, desta forma, “veem 

as suas expectativas correspondidas”, e 
“para nós é também muito desafiante, 
porque nos obriga a fazer um esforço 
contínuo em inovação”, reconhece a res-
ponsável da Nobre.
Para a empresa, “a aceitação por parte 
dos consumidores da gama vegetaria-
na tem sido, de uma forma transversal, 
muito positiva. Estes produtos diferen-
ciam-se por terem um sabor que agrada 
à maioria das pessoas, adaptando-se a 
todo o tipo de consumidores”.
Sublinhando que “a inclusão de novos 
produtos e a entrada em novas categorias 
têm aumentado a abrangência da nossa 
marca”, Lia Oliveira adianta que “este per-
curso já está a ser traçado com a extensão 
de gamas e a entrada em novas áreas”.

Numa categoria “dinâmica e onde é pos-
sível inovar das mais variadas formas”, o 
mercado tem vindo a apostar em novos 
sabores, composições alternativas, varie-
dades e formatos, detalha. Com os novos 
produtos Nobre Vegalia, por exemplo, a 
empresa apostou nas características nu-
tricionais com alto teor em proteína, sem 
corantes artificiais, “mantendo o sabor e 
qualidade a que os consumidores já es-
tão habituados”.
Na perspetiva de Lia Oliveira, “a par da 
procura de proteínas alternativas à car-
ne e peixe que lhes permitam diversificar 
as refeições, os consumidores procuram 
marcas que lhes transmitam confiança, 
como a Nobre, produtos saborosos e ino-
vadores, bem como opções convenientes 
e de fácil preparação que lhes permitam 
poupar tempo”.
E se a maior preocupação do consumidor 
relativa aos nutrientes que compõem os 
produtos “é uma característica geral do 
consumidor e não apenas da geração dos 
Millennials”, certo é que “a necessidade 
de informação sobre o impacto dos pro-
dutos e a preocupação com a sustentabi-
lidade ambiental adensa-se nas camadas 
mais jovens”, comenta a diretora de mar-
keting. Os Millennials “procuram cada 
vez mais um balanço nas suas rotinas 
complexas, estão mais informados sobre 
as novas tendências e dão mais valor a 
fatores como a qualidade e a sustentabi-
lidade, a par da conveniência, nas suas 
escolhas de consumo”, diz.
De resto, estudos efetuados pela Nobre 
indicam que a questão da saúde é o se-
gundo driver de compra mais relevante 
no momento da escolha do produto. 
“Direcionar a estratégia para antecipar, 
acompanhar estas tendências e respon-
der às necessidades dos consumidores é, 
por isso, fundamental na nossa ativida-
de”, remata Lia Oliveira. 

NOBRE
Para complementar as salsichas de soja 
e tofu com ervas finas, no ano passado 
a Nobre lançou uma gama composta por 
fatiados vegetarianos disponíveis em três 
variedades: espargos, ervas mediterrâneas 
e legumes. Esta gama é elaborada à base 
de clara de ovo, sem glúten, lactose, soja e 
corantes.
Adicionalmente, a marca está neste 
momento a lançar mais cinco produtos 
que se inserem nesta gama e que 
respondem às tendências do consumidor: 
hambúrgueres vegetarianos disponíveis 
em três variedades (espinafres, beringela e 
pimentos assados); nuggets vegetarianos; 
e uma especialidade vegetariana disponível 
para fatiar no balcão. À semelhança 
dos restantes produtos lançados 
anteriormente, estas opções são fontes 
de proteína e são isentas de corantes 
artificiais e lactose. Para a Nobre, “uma 
mais-valia para um consumidor cada vez 
mais exigente”.

“Há uma maior exigência no 
momento de compra e uma maior 
preocupação com os benefícios 
nutricionais dos produtos”
Lia Oliveira, Nobre






