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FAREWELL!
Lembram-se do ano 1980? Não? Pois nesse ano, 
José Cid levou ao Festival da Eurovisão uma 
música com o seguinte título: Um Grande, Grande 
Amor.
Contudo, não é esse título que merece destaque 
aqui nestas singelas linhas, mas sim uma 
parte do refrão em que se canta “Addio, adieu, 
aufwiedersehen, goodbye”. A estas quatro 
línguas a que José Cid faz aqui referência, bem 
podíamos juntar todas as outras que se falam na 
União Europeia (UE) a 28, desculpem, a 27, e que 
se despediram a 31 de janeiro do Reino Unido, 
enquanto membro desde 1973, ano em que entra 
para a antiga Comunidade Económica Europeia 
(CEE), a precursora da UE.
Para os que, agora, ficaram surpreendidos – ou não 
– com a saída do Reino Unido, é bom lembrar que, já 
em 1975, existiu uma espécie de Nigel Paul Farage 
(nome indissociável do atual Brexit) que levou à 
realização de um referendo sobre a permanência 
ou não do país na CEE, sendo que, na altura, o 
resultado da votação foi favorável à permanência.
Outro nome indissociável ao atual Brexit é David 
Cameron, ex-primeiro-ministro britânico e que, 
em troca de alguns votos nas eleições de 2015, 
prometeu a realização de um referendo sobre a 
saída ou não do Reino Unido da União Europeia.
Naturalmente que, a 23 de junho de 2016, o 
resultado não foi bem o esperado por Cameron e 
sim aquele desejado por Farage.
Chegados a 31 de janeiro de 2020, inicia-se um novo 
processo (novo e provavelmente moroso e, para 

alguns, com conclusão imprevisível) de negociação 
entre ambas as partes, em que, esperemos, os 
responsáveis da UE saibam proteger os interesses 
dos 27 que ficaram e não abandonaram o navio à 
boleia de algumas promessas que, entretanto, já se 
começam a esvaziar.
E começam a esvaziar porque, lembrem-se, o 
Reino Unido teve nos Estados Unidos da América 
de Donald J. Trump um grande aliado e instigador 
do Brexit, fazendo crer, primeiro a Farage, depois a 
Theresa May, e, por último, a Boris Johnson, que o 
Reino Unido poderia contar sempre com os “friends 
and allies” das terras de “uncle Sam”. 
Mas, também, já foi possível perceber que, à 
mínima, Trump tira o tapete a Johnson e ao Reino 
Unido, tudo por causa dos chineses, da Huawei e da 
tecnologia 5G.
Para Portugal, a saída do Reino Unido faz com 
que os saudosistas façam lembrar que se trata da 
mais antiga aliança internacional ainda em vigor. 
Contudo, há que colocar uma data nessa Aliança 
Luso-Britânica: 1373.
Ora, se o Reino Unido não fez respeitar uma aliança 
com (somente) 47 anos, como olhar para uma 
aliança de 647 anos?
Para terminar, com o Brexit ainda bem fresquinho, 
há quem já comece a colocar a pergunta: quando 
poderemos vir a viver um “Brejoin” ou “Brentry”? 
Por isso, ao contrário de José Cid, há quem já cante 
outra música, desta feita do quarteto de Liverpool 
– The Beatles – e que, em 1970, versava assim: “Get 
back, get back, back to where you once belonged”.

Victor Jorge 
Diretor editorial - Distribuição Hoje
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m declarações à DISTRIBUIÇÃO 
HOJE, Isabel Barros afirmou 
que o setor da distribuição “vive 
atento às transformações e exi-
gências, a todos os níveis”, e pre-

tende “reforçar a sua abertura nos próxi-
mos anos para que o diálogo entre todos 
os intervenientes, associados e restantes 
agentes seja contínuo e dê frutos”.
“Eu acho que, se queremos ser um ator 
de transformação, temos de estar aber-
tos e temos de ouvir, e foi isso que fize-
mos aqui [na conferência de apresenta-
ção da Visão Estratégica 2019-2022]. É 
assim que vamos estar neste mandato. 
A ouvir, a refletir e a discutir. Esta trian-
gulação entre a nossa associação, entre 
as diferentes instituições e o Governo é 
sempre muito salutar”, revelou ainda Isa-
bel Barros à DISTRIBUIÇÃO HOJE.
No âmbito da nova estratégia da APED, 
que será implementada até 2022, a asso-
ciação irá focar-se nas áreas da Sustenta-
bilidade, nomeadamente na Descarboni-
zação, Economia Circular e Campanhas 
Públicas; das Pessoas, com um reforço 
do trabalho em questões como Monito-
rização do Emprego, Atratividade do se-
tor e Promoção da Igualdade e Inclusão; 
da Economia do Futuro, com aposta na 
Inovação e Empreendedorismo, Digitali-
zação, Planeamento Estratégico e Cres-
cimento Orgânico; e Competitividade e 
Ética, com maior foco em Governance 
na cadeia de valor, Regulação, Estudos e 
Business Intelligence.

“ É  I M P O R TA N T E  T E R 
U M  Q UA D R O  R E G U L ATÓ R I O 
Q U E  I N C E N T I V E  A  E C O N O M I A”

De acordo com a presidente da APED, 
para que a estratégia da associação para 
estas quatro áreas seja concretizável, 
“temos de ter muito claro que o mundo 
está a mudar e temos de assumir que o 
retalho tem de responder a todos estes 
desafios, liderando esta transformação”.
Isabel Barros revelou também que a As-
sociação Portuguesa de Empresas de 
Distribuição pretende, nos próximos 
anos, “endereçar temas como o reskilling 
e o upskilling, respondendo à escassez de 
profissionais e de mão de obra que senti-
mos [no setor]. Além disso, procuramos 
continuamente a melhoria das condi-
ções laborais”.

“Relativamente à Economia do Futuro, 
somos um setor que investe na inova-
ção. O nosso sucesso está dependente 
da capacidade de continuarmos a ser 
melhores e mais eficazes todos os dias. 
Temos uma verdadeira revolução em 
curso, com novos modelos de negócio a 

serem criados, recorrendo à omnicanali-
dade, à digitalização e ao data analytics. 
Queremos que a tecnologia nos ajude a 
tornar as nossas lojas físicas e não físicas 
mais humanas (…) Além disso, queremos 
começar a reportar dados e informação 
muito mais acionável para os nossos 
associados porque, além de grandes as-
sociados, também temos pequenos as-
sociados. Para os pequenos associados 
ainda falta muito estudo e muitos indi-
cadores. Se uns já vão muito à frente, há 
outros que ainda têm muitos passos a 
dar e é esses que temos de ajudar agora a 
‘acelerar’”, acrescentou.
Para o eixo Competitividade e Ética, Isa-
bel Barros explicou que os planos pas-
sam por “promover a boa governação 
em toda a cadeia de abastecimento, es-
timulando boas práticas comerciais, que 
sejam justas e que apoiem o crescimento 
de cada um dos nossos associados, mas 
também de todos os nossos parceiros. 
Queremos pôr o nosso know-how ao 
serviço de uma melhor construção de 
políticas públicas com impacto no nos-
so setor e temos igualmente de servir o 
consumidor onde e quando ele quiser. É 
importante ter um quadro regulatório 
que incentive a economia e acompanhe 
as necessidades do futuro”.
Já no que diz respeito à Sustentabilida-
de, a presidente da direção da APED de-
fendeu que o setor da distribuição está 
“numa posição privilegiada na cadeia 
de valor para ser indutor de comporta-

Sustentabilidade, Pessoas, Economia do Futuro e Competitividade e Ética: são estes os pilares 
da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) para o quadriénio de 2019-2022. 

Os eixos estratégicos foram o mote para um encontro e durante o qual Isabel Barros, 
atual presidente da direção da associação, sublinhou que os próximos anos serão marcados 

por um “diálogo constante” com todos os atores da cadeia de valor.

TEXTO: ANA RITA COSTA

“TEMOS UMA VERDADEIRA 
REVOLUÇÃO EM CURSO”

“O nosso sucesso está dependente 
da capacidade de continuarmos a 
ser melhores e mais eficazes todos 
os dias”
Isabel Barros, APED
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mentos, por exemplo, trabalhando para 
a descarbonização ou influenciando e 
promovendo a economia circular em 
toda a cadeia e promovendo hábitos e 
estilos de vida saudáveis a par de hábitos 
de consumo equilibrados e sustentáveis. 
Tudo pela defesa do bem comum e pela 
defesa intransigente do ambiente e do 
bem-estar social (…) Do lado da Susten-
tabilidade, podemos começar a trabalhar 
como associação num roteiro para a des-
carbonização de um ponto de vista mais 
metódico e mais concreto”.

D I S T R I B U I Ç ÃO 
“ E S TÁ  S E M P R E  U M  PAS S O 
À  F R E N T E  D O  S E U  T E M P O ”

João Torres, secretário de Estado do 
Comércio, Serviços e Defesa do Con-
sumidor, marcou presença no evento e 
sublinhou a necessidade de aumentar 
a produtividade, potenciar o capital hu-
mano e acelerar todos os processos de 
inovação no setor. “Uma tríade virtuosa 

em que o Governo está a trabalhar, num 
diálogo onde a APED tem lugar de desta-
que”, afirmou.
O secretário de Estado disse ainda que o 
setor da distribuição é hoje “uma razão 
de orgulho para o País”, sobretudo por-
que “está sempre um passo à frente do 
seu tempo”, uma amostra da capacida-
de destas empresas para responder aos 
desafios que o mundo atravessa. João 
Torres destacou ainda o associativismo 
empresarial, que considera uma “peça 
fundamental” para a discussão das polí-
ticas, “porque estão no terreno e no quo-
tidiano têm de encontrar soluções”.
Recorde-se que, em conjunto, os 163 as-
sociados da APED contam com mais de 
4000 lojas em todo o país e cerca de 130 
mil colaboradores, tendo criado, nos úl-
timos quatro anos, 20 mil novos postos 

de trabalho. Atualmente, o volume de 
negócios destas empresas corresponde a 
cerca de 11% do PIB nacional.

O  PA P E L  D O  R E TA L H O  N O S 
N OVO S  H Á B I TO S  D E  C O N S U M O  
M A I S  S U S T E N TÁV E I S  D O S 
C O N S U M I D O R E S

Durante o debate sobre a Sustentabilida-
de, que contou com Ana Cristina Carrola, 
vogal do Conselho Diretivo da Agência 
Portuguesa do Ambiente (APA), Pedro 
Graça, dean da Faculdade de Ciências da 
Nutrição e Alimentação da Universidade 
do Porto, e Sandra Martinho, partner da 
Lasting Values e professora da Faculda-
de de Ciências e Tecnologia, como in-
tervenientes e Ricardo Pereira, da IKEA 
Portugal e membro da direção da APED, 
como moderador, ficou claro o papel de 
influência do setor na adoção de hábitos 
de consumo mais sustentáveis por parte 
dos consumidores.
Sandra Martinho defendeu que em ma-

“O retalho tem um grande poder 
de influência no que diz respeito a 
boas práticas”
Ana Cristina Carrola, APA

APED
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téria de descarbonização, em particular, 
“a empreitada é enorme. A exigência de 
transição para a neutralidade carbónica 
é muito grande e é preciso uma alteração 
profunda nos modelos de consumo”.
Já Ana Cristina Carrola afirmou que está 
na altura de “os resíduos serem encara-
dos como recursos. Há nesta matéria 
uma não perceção por parte do cida-
dão do resíduo enquanto recurso e do 
seu potencial. Há muita comunicação 
a este nível que tem de ser feita. Cada 
vez mais, a indústria da reciclagem con-
segue transformar com maior valor os 
resíduos (…) O retalho tem um grande 
poder de influência no que diz respei-
to a boas práticas e conseguindo dar o 
exemplo em muitas destas questões de 
sustentabilidade conseguirá replicar 
boas práticas tanto no início como no 
fim da cadeia”.
Pedro Graça acrescentou que “as ques-
tões da sustentabilidade e da alimenta-
ção andaram muito tempo afastadas, 
mas acho que nos próximos anos vão 
ter de andar muito alinhadas (…) A sus-
tentabilidade vai mudar muito a nossa 

forma de produzir, o que é uma questão 
fundamental. Essa ideia de que o que 
é tradicional é bom, lamento, mas vai 
mudar. Há produtos tradicionais que 
vamos manter, mas há coisas que vão 
marcar a diferença e muito rapidamen-
te, porque já não podemos produzir 
como produzíamos há 30 anos (…) A 
distribuição pode obrigar os produto-
res mais resistentes a mudar a forma 
como produzem”.

Além disso, o dean da Faculdade de 
Ciências da Nutrição e Alimentação da 
Universidade do Porto defendeu que “o 
retalho tem de democratizar o acesso a 
produtos mais sustentáveis” para pôr fim 
à desigualdade social que ainda existe no 
acesso a produtos mais saudáveis, já que, 
de acordo com Pedro Graça, os produtos 

mais sustentáveis e nutricionalmente 
mais saudáveis ainda são “mais caros” do 
que os restantes.

ACA BA R  C O M  O S  M I TO S : 
P R E CA R I E DA D E ,  BA I XO S 
S A L Á R I O S  E  C O N D I Ç Õ E S  
D E  T R A BA L H O

Para debater o eixo Pessoas, a APED 
convidou Luís Sítima, managing part-
ner da Odgers Berndtson/Ray Human 
Capital, Pedro Miguel Silva, associate 
partner da Deloitte, e Rui Valente, ad-
vogado-sócio da Garrigues, que mo-
derados por Filipe Ferreira, da Auchan 
Retail Portugal e vice-presidente da 
APED, discutiram a necessidade de 
atrair mais talento para o setor e acabar 
com o estigma associado às profissões 
na distribuição.
Pedro Miguel Silva revelou que a Deloitte 
fez recentemente um estudo que indica a 
existência de “três grandes mitos em re-
lação ao trabalho no retalho” que é preci-
so desmistificar: o mito da precariedade, 

NÃO PAGAR MAIS OU MENOS, MAS SIM PAGAR MELHOR
TEXTO: VICTOR JORGE

Dias antes de dar a conhecer a “Visão 
Estratégica 2019-2022”, a Associação 
Portuguesa de Empresas de Distribuição 
(APED) apresentou o relatório “Obrigações 
Fiscais do Setor da Distribuição” onde a 
autora do documento – Sérvulo & Associados 
– aponta as 23 medidas para simplificar 
todo o processo das obrigações fiscais 
do setor perante o Estado. Para além de 
um enquadramento e enumeração das 
obrigações de natureza fiscal meramente 
formal que as empresas associadas na 
APED têm de cumprir, o documento para 
a associação apresenta um conjunto de 
alternativas que mantêm uma linha de 
simplificação quanto a um funcionamento 
do sistema fiscal nacional que se pretende 
eficaz.
No fundo, e nas palavras do diretor-geral da 
APED, Gonçalo Lobo Xavier, “a intenção não 
é pagar nem mais nem menos impostos ou 
taxas. É pagar melhor!”.
Certo é que a as empresas do setor da 
distribuição moderna têm de cumprir, em 

média, por ano, 169 obrigações de natureza 
fiscal, colocando Portugal em 6.º lugar na 
União Europeia (UE) onde as empresas 
demoram mais horas a cumprir as suas 
obrigações fiscais (cerca de 243 horas por 
ano, considerando apenas impostos sobre o 
rendimento e o consumo, segundo o estudo 
Paying Taxes 2018 elaborado pelo Banco 
Mundial em parceria com a PwC. A média da 
UE situa-se nas 161 horas, ou seja, menos 82 
horas que em Portugal.
No debate que se seguiu à apresentação 
deste relatório, Diogo Feio, sócio da Sérvulo 
& Associados, foi perentório em salientar 
que “o próprio legislador tem a tendência 
para inventar novas obrigações e impostos”, 
levando Rogério Fernandes Guerreiro, 
sócio-fundador da RFF & Associados, a 
admitir que “eventualmente, estamos na 
altura de uma nova reforma fiscal, já que esta 
acontece de 30 em 30 anos”.
Na ótica de Francisco Mendes da Silva, 
advogado sénior da MLGTS & Associados, 
“a distribuição moderna é importante para a 

vida de todos os consumidores”, admitindo o 
ex-deputado pelo CDS-PP que “isso mesmo 
faz com que o Estado responsabilize o 
setor por essa mesma importância”. Ou 
seja, por outras palavras, “o Estado vicia-
-se nas receitas fiscais obtidas do setor da 
distribuição”.
Isso faz com que, segundo Carlo Lobo, 
sócio da EY, “a distribuição moderna esteja 
sempre no olho do furacão”. E dirigindo-se 
aos associados da APED aproveitou para 
deixar, desde logo, uma “quase certeza”: 
“Se pensam que vão ver menos obrigações 
fiscais, esqueçam”. E precisou que “o 
custo da compliance está todo do lado das 
empresas. Se tivesse do lado do Estado, 
eventualmente, não existia”, admitindo ainda 
que “a competitividade passa pela eficiência 
das obrigações fiscais e redução das 
compliances”.
Certo para todos os participantes no debate 
é que “vêm aí novas taxas e taxinhas”, devido 
às novas causas ambientais da “Green 
Comission” europeia.

“O retalho tem de democratizar 
o acesso a produtos mais 
sustentáveis”
Pedro Graça, Universidade do Porto
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o mito dos salários e o mito das condi-
ções de trabalho.
O associate partner da Deloitte sublinhou 
que “o mito dos baixos salários não é um 
problema do retalho, mas sim do País” e 
referiu que isso acontece porque quando 
se pensa no setor se pensa apenas nas 
funções operacionais, como operador de 
loja, repositor ou operadores de platafor-
mas logísticas.

Já Luís Sítima apontou como solução 
para a desmistificação destes mitos um 
reforço do trabalho do setor no seu em-
ployer branding. “Trabalhar o employer 
branding é fundamental para aumentar 
a capacidade de atração para o setor. É 
importante referir que o setor do retalho 
tem um turnover três vezes superior ao 
dos outros setores e, portanto, é funda-
mental trabalhar a atratividade”.
O managing partner da Odgers Berndt-
son/Ray Human Capital sublinhou ainda 
que a mudança será cada vez mais im-
posta ao setor e que, por isso, “as pessoas 
vão ter de se adaptar” e o setor “terá de 
apostar no reskilling” para novas compe-
tências e novas funções. 
Rui Valente, advogado da Garrigues, 
pegou nas palavras de Luís Sítima e 
lembrou que “o ser humano não resiste 

muito à mudança, mas o legislador re-
siste. Temos vindo a assistir a um ciclo 
de resistência à mudança. Um negócio 
precisa cada vez mais de flexibilidade 
(…) Não vejo que a lei tenha mecanismos 
para responder aos anseios dos negócios 
e das pessoas”.
“Dentro de dez anos, podemos correr o 
risco de ter uma legislação extremamen-
te protetora da rigidez para dois tipos 
populacionais massivos: um são os jo-
vens, que não querem essa rigidez, e o 
outro são os mais velhos, que não podem 
ter essa rigidez. Estamos a legislar para 
quem?”, questionou.

“A  E C O N O M I A  D O  F U T U R O  JÁ 
É  A  E C O N O M I A  D O  P R E S E N T E ”

Para falar de Economia do Futuro, a 
APED convidou Ana Teresa Lehmann, 
professora associada da Faculdade de 
Economia da Universidade do Porto e ex-
-secretária de Estado da Indústria, João 
Tiago Silveira, sócio da Morais Leitão 
e professor da Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, e Pedro Duar-
te, Corporate External & Legal Affairs di-
rector da Microsoft, que moderados por 
Paulo Simões, da Worten e membro do 
Conselho Fiscal da APED, falaram da 
necessidade de corresponder às exigên-
cias dos consumidores num mercado em 
constante mudança.
A antiga secretária de Estado da Indús-
tria, Ana Teresa Lehmann, abriu o deba-
te referindo que “a economia do futuro já 

é a economia do presente. Esta econo-
mia do futuro não é uma economia de-
sumanizada, como muitas vezes é dito. 
No caso de Portugal, em particular, acho 
que há uma enorme oportunidade para 
capitalizar mais na nossa autenticida-
de e na nossa tradição. Por outro lado, 
a digitalização das pequenas e médias 
empresas é crucial e há empresas que 
ainda estão muito longe desta economia 
do futuro”.
Já João Tiago Silveira sublinhou a “cada 
vez maior necessidade de correspondên-
cia aos desejos do indivíduo. Cada vez 
mais vamos precisar de ter processos 
eletrónicos, mas também uma maior 
desburocratização, não só na adminis-
tração pública, mas também no setor 
privado (…) Nos anos 50, pensava-se que 
o futuro seriam carros voadores. Nos 
anos 70 e 80, o futuro eram as naves es-
paciais. Mas a verdade é que o futuro nos 
surpreende sempre”.
Pedro Duarte, por outro lado, relem-
brou que é impossível fazer futurologia, 
sobretudo porque “vivemos num tempo 
de mudança acelerada (…) O ritmo de 
aceleração tecnológica é exponencial. 
A cada dois anos, criam-se mais dados 
do que todos os dados que foram cria-
dos na história de toda a Humanidade. 
Não sabemos muito bem o que será o 
futuro, mas há uma economia do pre-
sente, que já existe, mas que se calhar 
ainda não percebemos muito bem (…) 
Em Portugal, ainda estamos muito 
atrasados em alguns setores, porque 
temos uma grande aversão ao risco, 

“O mito dos baixos salários não é 
um problema do retalho, mas sim 
do País”
Pedro Miguel Silva, Deloitte
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mas temos uma grande capacidade de 
adaptação, que em português muitas 
vezes se apelida de ‘desenrascanço’, e 
que será uma enorme vantagem nestes 
novos tempos”.

“A  L I V R E  C O N C O R R Ê N C I A 
É  E S S E N C I A L  À 
C O M P E T I T I V I DA D E ”

O evento culminou com uma mesa-re-
donda dedicada à Competitividade e Éti-
ca moderada por José António Nogueira 
de Brito, do Pingo Doce e vice-presidente 
da APED, e que contou com intervenções 
de Adolfo Mesquita Nunes, advogado e 
sócio da Gama Glória, Bernardo Trin-
dade, presidente da Comissão Executiva 
do Portugal IN, e Fernanda Ferreira Dias, 
diretora-geral da Direção-Geral das Ativi-
dades Económicas.
Adolfo Mesquita Nunes abriu o deba-
te referindo que “a livre concorrência é 
essencial à competitividade” e lembrou 
o impacto da regulação na competiti-
vidade das empresas, afirmando que “a 

autorregulação pode ser uma alternativa 
quando antecipa as leis”.
Bernardo Trindade reforçou esta ideia, 
afirmando que “a concorrência é boa, 
sobretudo porque consagra ao consumi-
dor o livre arbítrio”. Além disso, defendeu 
que “a consequência da ausência de éti-
ca [por parte das empresas] é legislável 
(…) O consumidor tem muitas vezes 
comportamentos que levam a que o Es-
tado tenha de regular. Não acredito na 
bondade total de uma empresa. Acho 
que temos de ter um quadro regulador 
da nossa intervenção. Sou partidário da 
livre concorrência, com regras idênticas 
para todos”.

Fernanda Ferreira Dias terminou o de-
bate referindo que “a concorrência é 
positiva” e que as empresas portuguesas 
devem ser capazes de reforçar a sua com-

petitividade, uma vez que concorrem em 
contexto comunitário e global.
A diretora-geral da Direção-Geral das 
Atividades Económicas defendeu ain-
da que as associações empresariais 
nacionais podem ter um papel mais 
proativo para que os seus desejos e 
preocupações se reflitam na legislação 
portuguesa.
“Em Portugal, ainda há alguns fenóme-
nos que precisam de ser melhorados. A 
questão de trabalharmos em articulação 
uns com os outros é algo que me cons-
trange imenso, porque ainda não é feita 
de forma eficiente. Acho que há espaço 
para melhorarmos esta articulação. E es-
tarmos em rede para partilharmos esses 
contributos é essencial. Muitas vezes, te-
mos negociações a decorrer e promove-
mos consultas públicas e não recebemos 
qualquer comentário e passados meses 
dizem-me que não sabiam e que a deci-
são não reflete os seus interesses. Temos 
de ter consciência do nosso papel e não 
podemos estar sempre à espera que os 
outros nos venham bater à porta. Temos 
de ser proativos”, concluiu. 

“A concorrência é boa, sobretudo 
porque consagra ao consumidor o 
livre arbítrio”
Bernardo Trindade, Portugal IN

iStock
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H
á anos que o retalho tem vindo 
a reinventar-se e que a com-
ponente tecnológica faz parte 
de uma experiência omnicanal 
com o objetivo de satisfazer as 

novas necessidades de consumidores 
mais exigentes. As apps fazem parte des-
sa estratégia e já vão reunindo adeptos. A 
aposta por parte do retalho alimentar e 
não alimentar tem sido uma realidade e 
o crescimento é notório. 
Em junho passado, a Auchan lançou a 
“App Auchan” com duas missões claras: 
melhorar a experiência dos clientes nas 
lojas e disponibilizar canais alternativos 
de compra, fazendo-lhes poupar tempo. 
Como aspeto diferenciador, André Vieira, 
diretor-geral da Auchan Retail Portugal, 
refere o facto de “o utilizador poder fazer 
compras online e de acelerar a compra 
em loja, através da leitura dos códigos de 
barra dos produtos”. Para os clientes que 
não têm tempo para se deslocar a uma 
loja ou para os que preferem as compras 
entregues em casa, a app surge como 

uma boa opção. “Para todos os clientes 
que visitam as nossas lojas, a aplicação 
oferece a possibilidade de utilizarem a 
funcionalidade ‘Scan Expresso’, com a 
qual podem ir registando os produtos, 
através da leitura do código de barras, 

à medida que os colocam no carrinho. 
Desta forma, controla-se o total a pagar 
e, no final, não é necessário retirar os pro-
dutos do carrinho. É só pagar, sem filas”, 
explica o responsável.
A aplicação, que já conta com cerca de 
200 mil utilizadores, segundo dados 
avançados pelo retalhista, “pode ajudar 
a reduzir em 30% o tempo gasto num 
percurso de compras típico em loja”. A 
adesão tem sido “muito positiva e gene-
ralizada entre todas as faixas etárias de 
clientes”, garante André Vieira. E desen-
gane-se quem pensa que esta solução 
está circunscrita aos mais jovens. “A van-
tagem imediata de não esperar para pa-
gar em loja cativa os clientes, que ficam 
imediatamente fidelizados. Quanto à 
compra online, sendo uma funcionalida-
de mais recente, está sobretudo a cativar 
novos clientes, que ainda não compra-
vam online na Auchan”.
O Continente também integra a “App 
Cartão Continente” nas ferramentas pio-
neiras que respondem à aposta na ino-
vação por parte da insígnia. “A app vem 
desmaterializar o Cartão Continente e 
cupões associados, além de muitos ou-
tros benefícios”, explica Pedro Santos, 
diretor de e-commerce, à DISTRIBUI-
ÇÃO HOJE. 
Comprar em qualquer momento ou local 
e ter uma experiência de compra “abso-
lutamente ímpar” são benefícios diretos. 
Destaque ainda para a “App Smart Conti-
nente” que permite personalizar as com-
pras e promoções com base em inteligên-
cia artificial ou a “App Siga” que suporta 
processos na loja, “como a compra self-
-scanning Continente que tem um ecos-

sistema de apps único, que nos permite 
estar permanentemente com os clientes 
a acrescentar valor de conveniência”. A 
ideia é ter um conjunto de aplicações “fá-
ceis e simples de utilizar que gerem valor 
de conveniência aos clientes”, garante o 
responsável.

Apesar de as vendas de e-commerce ain-
da serem maioritariamente realizadas 
através de site, a insígnia tem vindo a 
usufruir de “um peso crescente da app”. 
Desde o primeiro momento que “a ade-
são tem sido bastante positiva”, avança 
o diretor de e-commerce. De igual modo, 
a equipa tem assistido a uma “crescente 
democratização da estrutura etária, à 
medida que a familiaridade com estas 
soluções aumenta, a par com o trabalho 
de usabilidade que é feito diariamente 
para tornar a vida dos nossos clientes 
mais fácil”.

VÁ R I AS  APPS 
N U M A  M E S M A  I N S Í G N I A

As várias aplicações do Lidl resultam da 
necessidade de responder ao dia a dia 
dos clientes, nomeadamente no acesso 
à informação sobre as lojas, novidades, 
promoções e produtos. “Pretendemos 

Estar mais próximo dos clientes proporcionando uma melhor experiência de compra 
e permitindo poupar tempo e recursos. Estes são alguns, dos muitos, benefícios que 

os retalhistas asseguram com a aposta em aplicações móveis. Num investimento 
que é contínuo, testam-se funcionalidades e apresentam-se novidades.

TEXTO: CLÁUDIA PINTO // FOTOGRAFIA: ISTOCK

O RETALHO À DISTÂNCIA 
DE UMA APP

“A vantagem imediata de não 
esperar para pagar em loja 
cativa os clientes, que ficam 
imediatamente fidelizados”
André Vieira, Auchan Retail Portugal

“[A ideia é ter um conjunto de 
aplicações] fáceis e simples 
de utilizar que gerem valor de 
conveniência aos clientes”
Pedro Santos, Continente
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também simplificar o processo de com-
pra, tornando-o mais eficiente, menos 
demorado e mais agradável para toda a 
família”, afirma fonte do Departamento 
de Comunicação Corporativa.
Através da “App Lidl – Folhetos e Promo-
ções”, os clientes ficam a par das últimas 
novidades sem terem de se deslocar à 
loja e quando o fazem já sabem o que vão 
encontrar, sendo que a “App Lidl Shop & 
Go” permite uma compra em loja mais 
rápida, com uma lista definida e um con-
trolo sobre as operações efetuadas. Para 
os mais novos, com idades a partir dos 
quatro anos, a “My Lidl Shop” alia a diver-
são à pedagogia de estilos de vida saudá-
veis e sustentabilidade e foi criada para 
ajudar a facilitar as idas às compras com 
crianças.

A mesma fonte destaca uma das poten-
cialidades da “App Lidl – Folhetos e Pro-
moções”. “Permite encontrar a loja Lidl 
mais próxima através de um localizador 
e definir o itinerário até à mesma com 
as indicações GPS, consultar os seus ho-
rários e serviços disponíveis (tais como 
existência de estacionamento, possibili-
dade de carregamento de carros elétricos 
ou informação da disponibilidade de pão 
quente). Em acréscimo, permite também 
a consulta dos produtos por tema de in-
teresse, adicionar lembretes aos produ-
tos que o consumidor não quer perder 
nas próximas semanas, elaborar listas de 
compras e visualizar os vídeos referentes 
às diversas campanhas Lidl”.
A app “Lidl Shop & Go” está disponível em 
lojas selecionadas, permitindo uma ida 
às compras mais rápida. “Estas lojas têm 
uma caixa de pagamento disponível para 
os clientes que usem a aplicação, evitan-
do esperas. À medida que vão efetuando 
as suas compras, os clientes podem fazer 
a leitura dos códigos de barras e colocá-
-las de imediato no saco, não havendo 
necessidade de colocar os artigos no 
tapete. A aplicação permite ainda criar 

NOVIDADES A CHEGAR
Questionámos os representantes dos retalhistas que integram este artigo a divulgar 

as novidades recentes das apps respetivas e o que está a ser programado 
a curto/médio prazo.

Auchan
A insígnia acabou de lançar a funcionalidade 
da compra online da app. “Os clientes podem 
agora consultar um catálogo com mais de 
40 mil produtos e fazer as suas compras 
online com toda a comodidade, optando pela 
entrega em casa, na loja, no drive ou num 
ponto pick-up. Podem começar a compra 
no site e concluí-la mais tarde na app ou o 
inverso, já que o carrinho é mantido em todos 
os dispositivos”, explica André Vieira.
Recentemente, foi também retirada a 
necessidade de o cliente precisar de ler um 
código QR para iniciar a sua compra em loja, 
passando o check-in a ser realizado de forma 
automática. A Auchan continua a investir 
na aposta contínua em funcionalidades que 
acelerem a visita do cliente à loja, como, por 
exemplo, a digitalização das senhas em vez 
dos balcões. O diretor digital garante ainda que 
está a ser criada uma experiência de compra 
cada vez mais “relevante e personalizada, 
ajustada ao perfil de compra de cada cliente”.

Continente
Considerando o investimento neste tipo de 
soluções como uma aposta estratégica, o 
foco passa por “disponibilizar aos clientes 
um serviço e uma experiência inovadora 
e, sobretudo, de qualidade”, explica Pedro 
Santos. As novidades e adaptações vão 
surgindo paulatinamente. Por exemplo, em 
abril deste ano, Herman José protagonizava 
uma campanha multimeios com o mote 
“faturas em papel é tão século passado” 
para anunciar a disponibilização da fatura 
eletrónica na “app Cartão Continente”.

Fnac
“Em agosto passado, com a mudança para 
o novo parceiro de crédito, CaixaBank, 
passámos a disponibilizar uma app ‘Cartão 
Fnac Crédito’ que permite o fracionamento 
de mensalidades diretamente a partir 
da aplicação, bem como a consulta de 
movimentos e a atualização de preferências 
e dados pessoais”, afirma Armando Alves. 
Estão ainda em planeamento algumas 
funcionalidades que passam por tornar 
mais visíveis “os benefícios do programa de 
fidelização e trazer melhorias ao nível de UX”.

Lidl
Em setembro, o “My Lidl Shop” evoluiu 
para novas funcionalidades. “O utilizador 
consegue receber o parecer dos seus 
clientes face à sua loja: ‘grande decoração 
de loja’, ‘artigo não encontrado’, ‘longos 
tempos de espera’, ‘artigo novo’, e assim 
gerir melhor as suas ações. Esta aplicação 
irá contar ainda com novos troféus – fabrico 
de pão, fornecedor, lixo reciclado – entre 
os quais se encontra, em destaque, o tema 
da sustentabilidade, com recompensas-
surpresa pelo eficiente controlo de 
desperdício em loja”, adianta fonte do 
Departamento de Comunicação Corporativa.

Makro
A insígnia tem vindo a desenvolver esforços 
de digitalização no que toca à experiência de 
compra dos clientes (em loja e online), mas 
também no que diz respeito a ferramentas 
digitais de suporte ao seu negócio. No 
ano em que celebra 29 anos, e com o 
objetivo de construir relações a longo prazo 
com clientes existenciais e potenciais, 
diversificaram-se plataformas e criaram-se 
funcionalidades.
Em concreto, a app terá novos recursos que 
já estão a ser testados noutros países e que 
a empresa “procurará integrar na versão 
portuguesa, assim que possível”, avança Rute 
Costa. O ano de 2020 “será para cimentar 
este processo de forma a melhorar a 
satisfação do cliente, através do lançamento 
de novas funcionalidades que nos permitam 
escalar as soluções atuais”, acrescenta.

Tendam
Está a ser preparada uma campanha em 
que os clientes serão convidados a ser 
embaixadores das marcas da Tendam. 
“O incentivo será receberem saldo para 
compras por cada pessoa que convidem 
a também usar a app. Incluiremos ainda a 
possibilidade de os clientes pesquisarem 
através de ‘visual recognition’, oferecendo, a 
partir de uma fotografia enviada pelo cliente, 
as alternativas mais semelhantes de que 
dispomos. Os clientes terão ainda, nas apps, 
a opção de atendimento através de chat”, 
avança Alexandre Mendes.

“Pretendemos também simplificar 
o processo de compra, tornando-o 
mais eficiente, menos demorado 
e mais agradável para toda a 
família”  
Departamento de Comunicação Corporativa, Lidl
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listas de compras (uma funcionalidade 
também disponível para uso fora da loja 
– sendo possível fazer a lista de compras 
ainda em casa, por exemplo), encontrar a 
loja Lidl mais próxima, registar os artigos 
de forma autónoma e consultar os talões 
de compra em formato digital”, explica 
fonte do Departamento de Comunicação 
Corporativa.
O Lidl não divulga dados corresponden-
tes a vendas, avançando apenas que “a 
adesão tem sido positiva” e que as vá-
rias apps são facilitadoras do processo 
de compra dos clientes, permitindo um 
rápido acesso e conhecimento em loja, a 
escolha antecipada de processos e pro-
moções, evitando gastos imprevistos e 
tempos perdidos durante as compras.
A Makro lançou a “App Makro Compa-
nion” com o objetivo de “substituir o tradi-
cional cartão pelo cartão digital Makro e 
disponibilizar ao cliente uma experiência 
de compra mais ágil, através da pesquisa 
por artigo, com a informação sobre a res-
petiva disponibilidade por loja”, explica 
Rute Costa, digital & branding manager. 
A aplicação permite ainda criar listas de 
compras, dar a conhecer as promoções 
em vigor, aceder a faturas eletrónicas e, 
para clientes de entregas, efetuar com-
pras online através da “MShop”. 
Esta inovação integra um conjunto de 
desenvolvimentos que o retalhista está a 
promover no sentido “de uma maior digi-
talização de processos (compra, registo, 
fatura eletrónica, entre outros), que visa 
a melhoria da experiência de compra do 
cliente Makro”, assinala a responsável. As 
metas estão bem definidas. “Esperamos 
converter 5% a 10% da nossa base de 
clientes nos primeiros três meses. Estes 
dados estão em linha com a performance 
registada noutros países do Grupo Metro 
onde a ‘App Makro Companion’ já foi lan-
çada – Alemanha, França, Espanha, Bél-
gica, Holanda e Roménia”.

A  E S T R AT É G I A  D O  R E TA L H O 
N ÃO  A L I M E N TA R

A “App Cartão Fnac” foi lançada em no-
vembro de 2016 com o objetivo de tornar 
mais acessível aos aderentes as princi-
pais vantagens do programa de fideli-
zação associado ao cartão. “De pontos 
ganhos a consulta de parceiros, ficou 

mais fácil consultar todos os benefícios 
do programa”, explica Armando Alves, 
responsável de marketing digital e clien-
te da Fnac. Os utilizadores podem assim 
aceder diretamente ao saldo disponível, 
consultar a agenda de todos os eventos 
culturais nos fóruns Fnac, aceder a pas-
satempos exclusivos e consultar a infor-
mação de um artigo através do scan de 
produto.
“Já mais de 1/3 dos nossos aderentes 
instalaram a app, sendo os clientes mais 
recentes os que têm mais propensão a 
fazer o download. Esta tendência é mais 
notória a partir do momento em que dis-
ponibilizámos a adesão online, no início 
de 2019, onde o processo é totalmente di-
gital e não é emitido um cartão”, explica 
o responsável.

A Fnac não avança dados quantitati-
vos e a app relativa ao e-commerce está 
apenas disponível em França. “A app é 
estritamente de relação com o cliente, 
apesar de disponibilizar igualmente uma 
área para visualização de campanhas e 
promoções, mas cujo contributo para o 
volume de negócios é residual”, sublinha 
Armando Alves. O retorno do investi-
mento na aplicação não é tanto finan-
ceiro, mas sim qualitativo, medindo-se 
pela “melhoria de experiência omnicanal 
através das funcionalidades disponibili-
zadas, como é o caso do pagamento por 
MB Way, associado à app Cartão FNAC”. 
Torna-se assim num canal adicional 
de comunicação personalizada através 
das “push notifications, que se traduzem 
numa redução no custo de outros canais 
pagos, como o SMS”.
Desde junho deste ano que as marcas 
da Tendam Portugal têm apps próprias 
– Cortefiel, Pedro del Hierro, Spring-
field e Women’secret. “São uma ferra-
menta de fidelidade que se enquadram 

na filosofia de omnicanalidade seguida 
pela Tendam e que proporcionam uma 
experiência de compra otimizada nos 
dispositivos móveis”, salienta Alexandre 
Mendes, diretor de marketing da Ten-
dam Portugal.
Estas aplicações oferecem serviços com-
plementares ao site, como a possibilida-
de de obter informação de um produto 
da loja através do código de barras, arma-
zenar os recibos de compra em formato 
digital e consultar o saldo de pontos dos 
clubes de fidelidade a qualquer momen-
to. “A adesão tem sido bastante positiva, 
sobretudo em clientes mais jovens. A 
marca que mais se destaca é a Women’se-
cret”, avança o responsável. De uma for-
ma geral, “a compra via app tem vindo a 
aumentar cerca de 20% mensalmente”. O 
potencial de crescimento é notório, uma 
vez que os clientes que usam estas apli-
cações “são muito fiéis, compram mais 
recorrentemente e fazem compras de va-
lores superiores”.

“[As apps] são uma ferramenta 
de fidelidade que se enquadram 
na filosofia de omnicanalidade 
seguida pela Tendam e que 
proporcionam uma experiência de 
compra otimizada nos dispositivos 
móveis”
Alexandre Mendes, Tendam Portugal
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João Rodrigues é o CEO da Xhockware 
e conta com alguns anos de experiên-
cia no desenvolvimento de apps na área 
do retalho. “Os clientes procuram lan-
çar aplicações que ajudem no contacto 
com os seus clientes, num conjunto de 
soluções alinhadas com uma estratégia 
de omnicanalidade para servir o clien-
te da forma mais simples e confortável, 
onde quer que este esteja, independen-
temente do canal de vendas escolhido”, 
defende. O modelo atual de retalho tem 
de mudar, considera o responsável, e os 
clientes já perceberam isso. “Os nossos 
clientes não procuram necessariamen-
te uma app, mas sim uma solução inte-
grada para problemas já identificados. 
Procuram soluções que possam au-
mentar o conforto dos seus clientes e 
que idealmente possam reverter-se de 
benefícios operacionais. Os dois veto-
res-chave – e que andam normalmente 

ligados – são a experiência de compra e 
a eficiência”, explica.
Considerando que as apps “são apenas a 
ponta do iceberg e lado visível do proble-
ma”, o CEO garante que a tecnologia – por 
si só – não chega. “É na implementação e 
na coordenação de esforços para integra-
ção em ambiente real com os utilizado-
res finais da solução que o sucesso tem 
de ser trabalhado”, diz. Ou seja, o retorno 
do investimento realizado não acontece 
pela componente tecnológica em si, mas 
sim pela execução com os clientes. “A app 
tem de ter qualidade, responder a neces-
sidades reais do cliente e acautelar todos 
os aspetos relacionados com a facilidade 
de utilização, design e usabilidade, sob 
pena de, se algo falhar, o sucesso ficar 
comprometido logo à partida”.
Como principais erros que os retalhis-
tas cometem quando decidem apostar 
numa aplicação, João Rodrigues desta-
ca que não devem investir numa app só 
porque os concorrentes também têm ou 

os clientes assim o exigem. É muito mais 
do que isso. “Tem de haver um propósito 
para essa app, responder a um problema 
real do cliente, e não ser uma versão mo-
bile de um site”. O responsável é crítico 
em relação à oferta de apps no retalho. 
“Verificamos que apenas algumas são 
realmente bem-sucedidas, pois a maioria 
não consegue uma tração significativa, 
principalmente quando se percebe que 
o share de utilizadores de uma marca de 
retalho é baixíssimo”. 
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“A app tem de ter qualidade, 
responder a necessidades reais 
do cliente e acautelar todos os 
aspetos relacionados com a 
facilidade de utilização, design 
e usabilidade, sob pena de, se 
algo falhar, o sucesso ficar 
comprometido logo à partida”
João Rodrigues, Xhockware
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Carlos Sanchiz
Manager de Arquitetos de 

Soluções da AWS Ibéria 

MÁQUINAS 
INTELIGENTES 

= 
NEGÓCIOS 

INTELIGENTES
A tecnologia mudou a maneira como 
os clientes se envolvem com os 
retalhistas, bem como os tempos 
antigos em que apenas bastava a um 
negócio tradicional ter um website 
online. Hoje, os consumidores esperam 
resposta imediata e usam vários meios 
de comunicação para pesquisar e 
interagir com retalhistas, desde as 
aplicações móveis e eletrónicas, TV 
digital, redes sociais ou jogos online. E 
aqui revelam uma quantidade crescente 
de informações sobre si mesmos e os 
hábitos de consumo.
Com o consentimento de quem compra, 
os retalhistas usam tecnologias cloud 
e big data para recolher, armazenar e 
analisar algumas destas informações. 
Contudo, o enorme volume de dados 
não permite, muitas vezes, que a 

análise ocorra com rapidez suficiente. 
E quando uma resposta, recomendação 
ou sugestão personalizada é produzida, 
a oportunidade de ajudar o cliente 
perde-se.
O machine learning consiste numa técnica 
que permite a computadores procurarem 
padrões nos dados disponíveis, 
potencializando os mecanismos de 
recomendação online que sugerem livros, 
músicas ou filmes que a pessoa possa 
gostar, por exemplo. A Amazon usa o 
machine learning em quase todas as áreas 
da empresa. É dessa forma que é possível 
descarregar um volume inteiro de 
produtos e disponibilizá-los para compra 
em menos de 30 minutos.
Até agora, a execução deste tipo 
de tarefas estava restrita a grandes 
empresas, até que a Amazon Web 
Services (AWS) tornou o machine learning 
acessível a todos. Hoje, os programadores 
criam os modelos que considerarem 
necessários, experimentam e escalam 
aplicações à medida que crescem.
Os retalhistas criam uma ampla variedade 
de aplicações preditivas, seja para ajudar 
a sinalizar transações suspeitas, detetar 
fraudes, prever a procura e atividade, 
personalizar conteúdos, filtrar avaliações, 
escutar redes sociais, analisar texto livre 
e recomendar artigos.
Para os mais tradicionais, o machine 
learning utiliza-se na partilha de inputs 
aos colaboradores da loja para agirem de 
imediato, ou tomar decisões automáticas 

com base nos contactos anteriores com 
o cliente.
O machine learning torna-se ainda 
mais interessante dentro da Internet 
das Coisas. Adicionar uma camada 
de sistemas inteligentes a uma rede 
de sensores, beacons e máquinas 
automatizadas permite que mais dados 
sejam recolhidos e redefinir-se todo 
o modelo de negócio. Com o machine 
learning online, os dados recolhidos 
a partir do smartphone de um cliente 
podem ser vinculados aos dados de 
vendas e stock, e analisados pelos 
serviços de machine learning na cloud.
Este nível de automação pode espalhar-
-se a toda a cadeia de fornecimento. 
Quando combinado com o feedback dos 
clientes e com a análise das redes sociais, 
dita o desenvolvimento futuro do produto.
Com a AWS, o machine learning está 
disponível para todas as organizações, 
seja para o retalhista de loja, que deseja 
saber a cor da bolsa que vende melhor, 
seja para os que executam programas 
de fidelização. Os serviços baseados 
na cloud reduzem tempo e dinheiro 
necessários para aprender as habilidades 
precisas para começar.
Para os retalhistas, a quantidade de 
tecnologia orientada para dados e 
potenciada na cloud disponível para os 
retalhistas criará mais formas de inovar 
e encantar os clientes, além de oferecer 
excelência operacional e descobrir novas 
formas de negócio. 

iStock
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A Mercadona terminou 2019 com as 10 lojas 
que prometera inaugurar. Como é que correu 
este plano de aberturas?
O nosso objetivo foi, de facto, garantir a abertura 
das lojas tal como havia sido definido. Houve 
os processos de licenciamento, a escolha das 
localizações, a formação das pessoas, a logística, 
garantir que os produtos que tinham sido definidos 
no Centro de Coinovação estavam nos lineares. 
Em termos de vendas, por loja, começámos sempre 
com vendas muito altas, porque a curiosidade das 
pessoas em conhecer a Mercadona era muito grande.
Uma vez que as vendas já estão mais estabilizadas, 
o nosso objetivo é definir a venda média que 
conseguiremos ter em Portugal por loja e por dia.

E como foram essas vendas em 2019? Foram 
ao encontro do que esperavam?
Estamos muito satisfeitos com as vendas e foram 
ao encontro do que esperávamos. Não viemos 
para perder dinheiro, ainda que, quando se iniciou 
este projeto, a empresa sabia que o principal 
objetivo seria aprender, conhecer um novo país e 
adaptar-se a uma nova realidade. Estas primeiras 
aberturas, em 2019, refletiram isso mesmo e, agora, 

ELENA ALDANA, DIRECTOR EUROPEAN AFFAIRS 
& EXTERNAL RELATIONS PORTUGAL DA MERCADONA

“NÃO VIEMOS PARA PERDER DINHEIRO”
A entrada do maior retalhista alimentar espanhol em Portugal criou grandes expectativas. Abertas que estão 
as primeiras 10 lojas, qual a estratégia para o futuro, sabendo-se que o presidente da companhia, Juan Roig, 
anunciou 150 a 200 lojas? Para 2020 serão mais uma dezena de lojas, pelo menos.

O dia 2 de julho de 2019 marcou, 
oficialmente, a internacionalização da 
Mercadona e a entrada em Portugal. A 
chegada a Portugal – anunciada com mais 
de três anos de antecedência – era vista 
com curiosidade por uns, dúvida por outros 
e muita expectativa por todos. Findo o ano 
2019 e já em 2020, a DISTRIBUIÇÃO HOJE 
entrevistou a Director European Affairs & 
External Relations Portugal da Mercadona, 
Elena Aldana, e tentou saber como é que 
a tal “mancha de azeite” se irá espalhar no 
nosso país.

TEXTO: VICTOR JORGE // FOTOGRAFIA: RICARDO MEIRELES
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estamos a aproveitar este momento de pausa no 
início do ano para preparar as aberturas de 2020 
e a fazer vários reajustes, onde se inclui o reajuste 
de preços. Desde a abertura da primeira loja até à 
data, já reduzimos mais de 2000 preços, em todas 
as secções, mantendo sempre a qualidade, pois o 
nosso objetivo é sempre satisfazer o “chefe”.

Mas qual a razão para essa baixa de preços?
Estas reduções de preço estão dentro da nossa 
política “SPB” (Sempre Preços Baixos) e que são, por 
isso, descidas permanentes, pois nós não fazemos 
promoções. Devemos estar sempre a par do que 
os nossos clientes procuram, oferecendo uma 
qualidade máxima a um preço competitivo. Só desta 
forma vamos ao encontro do que esperam de nós.

P O R T U GA L  S E M  C O N C O R R Ê N C I A

Portugal foi o primeiro país escolhido pela 
Mercadona para internacionalizar o seu 
negócio. Além disso, a estratégia definida 
passou pela abertura de lojas somente no 
Norte de Portugal. Essas decisões – escolha 
do país e das localizações – continuam a ser 
vistas como as mais acertadas?
Sim, mantém-se a decisão mais acertada. Não nos 
podemos esquecer que as operações de retalho 
estão muito alavancadas na operação logística. Por 
isso, não faria sentido termos uma loja no Porto, 
outra em Lisboa, em Faro e/ou em Beja ou na 
Guarda. Seria completamente ineficiente.
Desde o início do nosso projeto, em 2016, pensámos 
numa área que tivesse uma concentração 
populacional importante. Ou seja, Grande Porto 
ou Grande Lisboa. Começámos no Norte, porque 
tínhamos a plataforma logística de Leão totalmente 
automatizada e porque seria, simplesmente, descer 
da Galiza para Portugal.

A decisão de entrada em Portugal foi 
anunciada em junho de 2016. Tiveram muito 
tempo para preparar a entrada no nosso país 
(mais de três anos). Agora que já possuem 
uma dezena de lojas, pergunto: O que é que 
a Mercadona trouxe de novo ao setor da 
distribuição moderna em Portugal?
Em primeiro lugar, o que difere a Mercadona é 
o próprio modelo de gestão com que trabalha e 
que se baseia nos cinco componentes: “chefe”, 
trabalhador, fornecedor, sociedade e capital. Neste 
aspeto, somos um pouco especiais e como todos 
temos este modelo interiorizado, todos remamos 
na mesma direção, todos sabemos o caminho a 
percorrer e sempre que temos de discutir qualquer 
coisa nova, é sempre com este modelo em mente. 

Isto foi o que fizemos em Portugal. Chegar com 
um modelo próprio, ver o que funciona igual ou 
diferente, quando comparado com Espanha, e 
adaptar-nos o mais rápido possível, mas sempre 
aplicando o nosso modelo de gestão.
Desde logo, o “chefe”. Definir a gama de produtos a 
disponibilizar. Segundo passo, Centro de Coinovação 
em Matosinhos, em 2017, para estudar toda a oferta 
que iríamos colocar à disposição do consumidor 
em Portugal. Aqui também nos diferenciámos, já 
que escutámos os clientes antes de definir qualquer 
produto. Ou seja, primeiro ouvimos os “chefes” e 
depois desenvolvemos a oferta de produtos. 

Está a querer dizer que não foi uma gama de 
produtos imposta?
Não, de forma nenhuma. Até porque, se tivesse sido 
imposta, não funcionaria. Desde logo assumimos algo 
fundamental: em Portugal somos portugueses. Assim, 
se somos portugueses, temos de estudar tudo de raiz.

Depois de definida a gama de produtos, fomos à 
procura de fornecedores em Portugal, não só para 
garantir a qualidade e segurança alimentar, mas 
também preços económicos e competitivos, já que 
a Mercadona não faz promoções.

Mas olhando agora para trás, a Mercadona 
anunciou a entrada em Portugal no dia 23 de 
junho de 2016. No entanto, abriram a primeira 
loja em 2 de julho de 2019. Isto são mais de 
três anos de diferença. Este intervalo não 
deu tempo suficiente à concorrência para se 
preparar para a entrada da Mercadona?
O que queríamos com este prazo tão alargado 
era, realmente, garantir que tudo o que fazíamos, 
fazíamos bem. Não nos podemos esquecer que 
esta é a primeira “aventura” internacional do maior 
retalhista alimentar espanhol. Ser português 
em Portugal foi uma das primeiras garantias 
que quisemos dar. Ter a sensibilidade para as 
necessidades, exigências, gostos e hábitos dos 
consumidores em Portugal, estudar a legislação, criar 
a empresa, as localizações, a plataforma logística, o 
Centro de Coinovação, as próprias lojas, os processos 
de licenciamento, a contratação das pessoas, 
procurar fornecedores, enfim, era e foi muita coisa. Se 
poderíamos ter feito tudo em dois anos? Talvez, mas 
isso é uma aprendizagem para o próximo país, se, de 
facto, conseguimos fazer tudo isto em menos tempo.

“Não nos podemos esquecer que esta é a 
primeira “aventura” internacional do maior 
retalhista alimentar espanhol”
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Mas não queríamos estar e fazer tudo à pressa só 
por causa da nossa concorrência. Estamos a falar 
de concorrência altamente profissional e que já 
viveu tempos de entradas de outros players no 
mercado. Por isso, não sei se menos um ano faria 
assim tanta diferença.

Quando a Mercadona pensou na 
internacionalização, qual ou quais foram os 
concorrentes que disputaram o lugar com 
Portugal?
Foi 100% e só Portugal.

Esta onda que Portugal tem estado a viver em 
termos de turismo pesou, de alguma forma, na 
decisão da Mercadona?
Não, porque quando começámos a pensar na 
expansão, em 2015, houve eleições em Espanha 
e Portugal. Houve uma mudança de Governo em 
Portugal e, na altura, ainda não se vivia o “boom” 
imobiliário e do turismo em Portugal. 

Penso que Portugal começou a estar no radar 
do turismo em 2016/2017 quando ganhou, ou 
ganhámos, porque já me considero portuguesa, o 
Euro 2016 em futebol e o Festival da Eurovisão. Na 
altura, parecia que Portugal conseguia tudo: além 
das vitórias que já referi, conseguiu um secretário-
-geral da ONU, presidente do Eurogrupo. Até 
dizia, na brincadeira, que, desde que a Mercadona 
decidiu entrar em Portugal, Portugal ganha tudo.

U M  P O R T U GA L  D I F E R E N T E 
D E  E S PA N H A

A questão do contrato de trabalho sem termo 
não foi uma forma demasiado disruptiva 
face ao cenário existente em Portugal? 
Nesse aspeto, como é que acham que foram 
percecionados pelos que cá estavam?
Houve de tudo. Desde o início que fizemos questão 
de garantir o respeito pela concorrência. 
Mas sempre definimos que, para ter “chefes” 
satisfeitos, em primeiro lugar, teremos de ter 
colaboradores satisfeitos. E foi a partir desta 
premissa que partimos. 
Sabemos que trabalhar no setor da distribuição 
moderna é muito difícil e exigente.Por isso, na 
Mercadona queremos estar um passo à frente. 

Temos como ponto-chave não só a questão salarial, 
mas também a conciliação entre o trabalho e 
o lazer e família, a igualdade entre homens e 
mulheres, entre outros. Em contrapartida, exigimos 
ao colaborador que seja eficiente nos processos e 
que trabalhe na forma correta. 

Houve muita transição de trabalhadores da 
concorrência para a Mercadona, face ao que 
era oferecido?
Houve pessoas que vieram dos nossos 
concorrentes, mas não só do retalho alimentar. 
Também houve pessoas que vieram sem qualquer 
experiência. O que pretendemos foi pessoas com 
vontade de trabalhar, aprender, de fazer as coisas 
bem, pessoas com uma capacidade autocrítica, de 
forma a melhorar sempre.

E ao consumidor, em Portugal, o que trouxe de 
novo a Mercadona?
Trouxemos, ou melhor, trazemos produtos 
adaptados. Primeiro perguntamos o que querem 
ver nos lineares e depois desenvolvemos 
essa oferta. Ou seja, estamos a disponibilizar 
produtos que o consumidor, ou melhor, “chefe” 
verdadeiramente quer comprar. Estamos a adaptar 
a oferta a uma procura prévia. Por isso mesmo é 
que, em muitos dos produtos que lançámos no 
mercado português, falamos de inovações, mesmo 
na nossa marca própria. E isto também vai um 
pouco contra a ideia de que a marca própria não 
inova. Pois a Mercadona lançou cerca de 300 
referência novas por ano. E o que conseguimos 
com esta estratégia? Uma vez que ouvimos, em 
primeiro lugar, o nosso cliente, o nosso “chefe”, 
e só depois colocamos o produto no linear, 
conseguimos ter um rácio de sucesso muito maior. 
O nosso rácio de sucesso ronda os 82%, enquanto, 
segundo dados da Nielsen, a média no setor não vá 
além dos 25%. 

Descobriram grandes diferenças entre o 
consumidor em Espanha e Portugal? 
Estamos a falar de hábitos diferentes, apesar de 
estarmos perto. As maiores diferenças foram nos 
produtos alimentares e não tanto na cosmética ou 
produtos de limpeza. 
A forma como se cozinha nos dois países, as 
receitas são diferentes. Um “chefe” que vem à nossa 
loja procura os ingredientes certos. Não podemos 
oferecer ingredientes ou produtos adaptados. Se 
um só produto ou ingrediente estiver mal, a receita 
sairá mal e o “chefe” não ficará satisfeito.
Daí foi importante o Centro de Coinovação, de 
modo a percebermos como eram cozinhados os 
mais diversos pratos em Portugal e como é que 
cada ingrediente tinha o seu papel.

“Em muitos dos produtos que lançámos no 
mercado português, falamos de inovações, 
mesmo na nossa marca própria”
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A  M A N C H A  D E  A Z E I T E

A região Norte foi escolhida pela proximidade 
com a plataforma logística de Leão, mas isso 
não vos impediu de abrir um polo logístico na 
Póvoa de Varzim.
Sim, fundamentalmente por causa dos perecíveis. 
Se queremos vender produtos frescos da máxima 
qualidade, devemos garantir que o trajeto do 
fornecedor até à loja seja o menor possível. 
A plataforma de Leão também sempre foi vista 
como de apoio. A ideia sempre passou por termos 
uma plataforma logística em Portugal. Não sabíamos 
quando iria surgir, mas sabíamos que iria surgir. 

No futuro, queremos ter uma plataforma logística 
em, ou perto de, Lisboa e que seja maior e que sirva 
o Sul, Centro e de apoio ao Norte. 

A entrada da Mercadona, em Portugal, teve 
no Centro de Coinovação um pilar estratégico 
de adaptação da oferta e foi amplamente 
comunicado. Sem esse centro, uma entrada 
em Portugal teria sido mais difícil?
De facto, olhando para trás, agora conseguimos 
dizer que uma das coisas que deveríamos ter feito 
melhor era ter apostado no Centro de Coinovação 
logo no início, e não em finais de 2017.

Falou na implementação de uma plataforma 
logística perto de Lisboa. Pergunto-lhe se 
a Mercadona também irá criar um segundo 
Centro de Coinovação na zona de Lisboa?
Há claramente diferenças regionais. O consumidor 
do Norte tem gostos diferente do consumidor de 
Lisboa, Alentejo ou Algarve. O que iremos analisar 
é quão grande são essas diferenças e se vale a pena 
apostar num segundo centro. 

Conhecida que é a lógica de expansão da 
Mercadona [mancha de azeite], também foi 
referido pelo presidente da companhia, Juan 
Roig, durante a conferência de resultados, em 
Valência, que o objetivo é ter entre 150 a 200 
lojas em Portugal, não tendo definido qualquer 
timing para atingir esse parque de lojas. Já 
existe alguma coisa concreta para a expansão 
nacional e quão rápido será o espalhar da 
mancha de azeite?
Este ano de 2020 ainda vai ser um ano de 

adaptação, porque vamos passar alguns meses 
sem abrir lojas. Queremos, primeiro, analisar como 
correram estas 10 aberturas em 2019. 
De qualquer maneira, o objetivo para este ano de 
2020 são 10 lojas. Podemos alterar para mais ou 
para menos. 

Mas já começam a descer?
Não, ainda serão aberturas a norte. 

Lembro que das 150 a 200 lojas, Juan Roig 
salientou que 70 ficariam no Norte e as 
restantes no Centro e Sul.
Sim, mas isso está em constante mudança. Esse é o 
plano que temos hoje, mas que está em constante 
evolução e mutação. 

U M A  E S T R AT É G I A 
S E M  P R O M O Ç ÃO

Outro aspeto que a Mercadona trouxe de novo 
a Portugal foi o facto de termos um player 
que é adverso a promoções num país onde o 
consumidor é “promodependente”. Como é 
que conseguem adaptar a estratégia?
Esse foi e continua, aliás, a ser um dos principais 
desafios. 50% do que é vendido é feito em promoção e 
os clientes são, de facto, dependentes das promoções. 
Nós chegámos com uma política distinta: sempre 
preços baixos. O que dizemos é que os clientes não 
devem olhar produto a produto, mas sim ao cesto 
completo das compras. Podem e devem confiar em 
nós, não só no que toca à qualidade e segurança 
alimentar dos produtos, mas também relativamente 
ao preço. Façam uma compra normal e, depois, na 
caixa, aí sim, garantimos que seremos competitivos. 
O que nós também fazemos com a nossa estratégia 
é garantir os pedidos aos nossos fornecedores. Algo 
que não fazemos é criar stress na cadeia alimentar. Os 
nossos fornecedores sabem com muita antecedência 
o que iremos necessitar e podem preparar-se. 
Porque uma coisa nós sabemos: é tão difícil 
encontrar fornecedores de qualidade e especialistas 
que, uma vez encontrados, são um tesouro e há que 
mantê-los. 

Mas como é que o consumidor, de facto, 
perceciona que uma compra na Mercadona é 
tão ou mais barata que na concorrência?
Não fazemos publicidade, fazemos comunicação, 
pelo menos até agora.
Nós não mentimos aos nossos clientes. Se qualquer 
produto não tiver qualidade, retiramos o mesmo. 
E somos exigentes connosco próprios. Se não tiver 
qualidade, seja qual for o produto, não pode estar 
nas nossas lojas. 

“Façam uma compra normal e, depois, na 
caixa, aí sim, garantimos que seremos 
competitivos”
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A  L I GA Ç ÃO  À  P R O D U Ç ÃO

Por falar em produtos e fornecedores, e já 
falámos dos retalhistas e dos consumidores, 
como é que foi percecionada a entrada da 
Mercadona em Portugal pela produção? Até 
porque na vossa marca própria está o nome do 
fornecedor/produtor.
O que sentimos, desde logo, foi uma curiosidade 
muito grande por parte da produção. Portanto, foi 
fácil. Mas este tipo de relacionamento faz também 
o fornecedor perceber que, qualquer tipo de 
problema que possa vir a ter, está à vontade para 
falar com a Mercadona. 
Respeitamos os prazos de pagamento, o que para 
qualquer fornecedor é muito importante e, algumas 
vezes, até vital para o seu negócio. 
Outros não acreditavam que trabalhávamos 
desta forma, que era puro marketing, que somos 
transparentes e pensamos no negócio de todos e na 
sustentabilidade dos negócios de todos. Isto só se 
consegue com confiança. 
Queremos ser transparentes? Claro, não somos nós 
que produzimos o produto. O produto tem a nossa 
marca, mas alguém produziu. Quem produz para 
a Mercadona é a indústria. Nós, como diz o nosso 
presidente, vendemos alfaces. 

Qual o peso dos produtos nacionais e 
estrangeiros à venda nas vossas lojas?
Não tenho os números, mas depende um pouco 
da sazonalidade. Se estivermos a falar de laranjas, 
se não existirem laranjas, elas, naturalmente, 
vêm de fora. Mas posso dizer que na pastelaria é 
praticamente tudo nacional, inclusivamente os 
fornos são portugueses. Na peixaria, tudo o que 
estiver dentro das caixas verdes é proveniente 
de lotas nacionais. No talho, há muita carne 
alentejana, as alheiras, claro que são portuguesas. 

E já há produtos de fornecedores portugueses 
a serem vendidos nas vossas lojas em 
Espanha?
Claro. De facto, aquando do processo de escolha 
dos nossos fornecedores, descobrimos produtos 
espetaculares e que já levamos para Espanha. 
Produtos de pastelaria, vinho do Porto, bacalhau, 
café, pera Rocha, etc.

E a questão do IVA, dificulta-vos a vida 
quando um consumidor compara preços e, em 
Portugal, são mais caros que em Espanha?
Sim, mas aí não podemos fazer nada. Temos de 
cumprir com a lei. O chocolate em Espanha tem 
10% de IVA. Em Portugal tem 23%. 
O impacto do IVA, numa compra média em Portugal, 
faz aumentar o preço em 5% face a Espanha. O 

que fizemos, e fazemos, é ter preços adaptados à 
realidade portuguesa e à nossa concorrência. 

Conhecida a opinião do presidente da 
Mercadona relativamente ao posicionamento 
da companhia no online, qual a estratégia 
digital da companhia para o mercado 
português?
A Mercadona Online parte do pressuposto da 
omnicanalidade, ou seja, o que sabemos é que 
o consumidor de hoje não quer só comprar no 
mundo físico. A nossa página web, de facto, não 
funcionava. Mas o problema não estava somente 
em melhorar a página web, tínhamos de melhorar 
todos os processos inerentes à venda eletrónica. 
O que tínhamos era funcionários a retirar produtos 
das prateleiras para colocar no cesto de compras do 
cliente online. Isso não é prático, funcional e não é 
gerir de forma correta a loja física e a loja online. 
Daí termos iniciado o projeto da Mercadona Online 
com o “Laboratório” em Valência e que já está, 
também, em Barcelona e que, em 2020, vai surgir 
em Madrid. 
Não se trata de uma plataforma logística, mas de 
um armazém perto ou dentro da própria cidade 
para que facilite a compra rápida e conveniente 
que, no fundo, é o que o consumidor deseja. Isto é 
eficiente, eficaz e, acima de tudo, rentável. 

N ÃO  BAS TA  PA R E C E R  S U S T E N TÁV E L

Tema a que não se pode fugir, e que está 
inerente à atividade de retalhistas e 
fabricantes, é a questão da sustentabilidade 



25

FE
VE

R
E

IR
O

 2020
R

E
TALH

O

e toda a preocupação ambiental. O que é que 
o setor do retalho e a Mercadona podem e 
devem fazer?
A Mercadona está muito envolvida num projeto 360°: 
“Ser Socialmente Responsável”. É uma estratégia que 
deve começar já, mas que é de longo prazo. 
Começámos com a substituição dos sacos de 
plástico, mas o que importa mesmo é lançar uma 
mensagem, uma mensagem social, já que de nada 
serve que façamos muitas coisas, não só dentro das 
lojas, mas também fora dela. 
Não pode ser só a Mercadona e o setor da distribuição 
a puxar por esta questão da sustentabilidade, da 
reciclagem, do ambiente. Todos nós temos uma 
responsabilidade que deverá ser assumida por cada 
um de nós enquanto cidadão e consumidor. 
Será que estamos a fazer a separação que devemos 
fazer? Estamos a reciclar os materiais de forma 
correta? E as entidades responsáveis, estão a 
colocar contentores perto das nossas casas para 
colocarmos o lixo reciclado ou temos de percorrer 

um ou mais quilómetros para tal?
Uma das questões que estamos a estudar é a 
colocação de um selo com a referência ao contentor 
em que a embalagem deve ser colocada. 

O diretor-geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier, 
há pouco tempo, chamava a atenção para o 
facto de, fruto da nova “Green Comission”, 
que possamos vir a ver mais “taxas”, tudo 
por causa desta onda verde. Também é dessa 
opinião?
O que acho é que, fruto do Brexit, a União Europeia 
vai perder um parceiro muito importante em 
termos orçamentais, há mudanças na própria PAC 
(Política Agrícola Comum), redução nas ajudas aos 
agricultores, mais dedicadas ao universo jovem 
empreendedor. 
Por isso, se a UE perde recursos por um lado, deve 
ganhá-los por outro. Daí aparecerem taxas de 
qualquer tipo. E agora estamos a falar do ambiente 
porque está na moda. 
Vamos ao plástico. Todos falam mal do plástico. 
Que faz mal, que contamina, que temos as praias 
cheias de plástico, etc. O plástico, per si, não faz 
mal. O ser humano é que não dá o destino correto 
ao plástico depois de utilizá-lo. Porque se o fizesse, 
não estaríamos com este problema. 

Até porque a agroindústria e o retalho sem 
plástico teriam de se reinventar.

Claramente. Até porque o plástico tem uma função 
fundamental e importante: garantir a segurança 
alimentar e o transporte do próprio produto. 
Vamos utilizar agora todos embalagens em 
madeira, cartão, vidro? Nem sempre essas 
embalagens servem para garantir a segurança 
alimentar e transporte dos produtos. Se formos a 
utilizar agora só papel, cartão e madeira, qualquer 
dia não temos florestas.
Mas a questão não está só no campo da reciclagem. 
O desperdício alimentar é, hoje, um flagelo e 
um problema tão grande como a reciclagem e a 
poluição. Tem de haver um consumo responsável. 

U M A  N OVA  D É CA DA ?

O que diria ao presidente da Mercadona para 
levar consigo, em termos de aprendizagem 
conseguida em Portugal, para um novo país?
O Centro de Coinovação deveria ter sido 
implementado desde o início. Enviámos pessoas 
durante um ano para Espanha para fazer a formação. 
Eventualmente, deveríamos ter uma academia de 
formação logo no início, analisar a legislação do país. 
Coisas que fizemos bem: criar uma sociedade em 
Portugal, Irmãdona Supermercados, S.A., para, 
desde o início, pagar impostos, recrutar pessoas, 
começar uma atividade com os fornecedores. 

E já existe um terceiro destino à espera da 
Mercadona? Lembro-me que em março, em 
Valência, o “i” de internacionalização foi ligado 
a Itália. 
Pensados, existem muitos. Decididos, não. 

Que Mercadona poderemos esperar para 2020 
e para os próximos anos?
Uma Mercadona cada vez melhor. Mais adaptada 
no sortido, nos preços, a garantir uma qualidade, 
com colaboradores e “chefes” satisfeitos e com 
a sociedade a querer a Mercadona nos seus 
municípios e cidades. 
E esperamos continuar a crescer em Portugal, 
porque desde o início que dizemos que somos um 
projeto a longo prazo, que viemos para ficar, para 
ser portugueses em Portugal.

Mas onde irão abrir as primeiras lojas em 
2020?
O início de 2020 vai ser tranquilo, com análises do 
que foi feito. O licenciamento das próprias lojas 
está definido, mas o licenciamento para a abertura 
é sempre com muito pouca antecedência. Daí, 
hoje, não sabermos dizer a data certa das próximas 
aberturas, mas sempre no Norte: distritos de Porto, 
Braga, Aveiro. 

“Algo que não fazemos é criar stress na 
cadeia alimentar”
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É 
uma estratégia valorizada no 
retalho: os conceitos de proxi-
midade chegaram às lojas e vie-
ram para ficar. Com o objetivo 
de satisfazer as necessidades 

dos clientes, o retalho alimentar e não 
alimentar teve de se adaptar, pensar em 
novos formatos, complementar canais e 
alargar a oferta. Nos últimos anos, a Fnac 
abriu cerca de onze lojas de proximida-
de, uma das quais em franchising, e estão 

previstas, para já, mais duas, a abrir em 
2020, uma em Torres Vedras e outra no 
Porto. A Fnac chegará assim a um total 
de 35 lojas no presente ano.
Este será também o ano em que a rede 
Aqui é Fresco (AeF) irá colocar a sua ima-
gem “a um maior número de lojas possí-
vel”, garante a diretora Carla Esteves. 
“Terminámos o ano de 2019 com 200 das 
nossas lojas totalmente identificadas, 
com placas de sinalética interiores, de-

coração de montras, reclame luminoso, 
sancas alusivas às várias secções, entre 
outras alterações”, sublinha. Até ao final 
do primeiro semestre, será ainda lançado 
o cartão de fidelização para as lojas ade-
rentes à rede AeF.
O caminho que a Dia Portugal tem de-
senvolvido tem permitido consolidar a 
sua posição no conceito de lojas de pro-
ximidade. “Geograficamente, temos a 
maior cobertura a nível nacional e uma 

Maior qualidade de serviço, uma relação mais próxima com os clientes, proporcionar uma oferta diferenciadora, 
selecionada e ajustada às necessidades dos consumidores e às diferentes áreas geográficas, dar atenção ao 

detalhe. Estes são apenas alguns dos benefícios do conceito de proximidade no retalho. Mais perto, mais cómodo, 
mais rápido. No final, a experiência dos clientes fica marcada pela vontade de regressar.

TEXTO: CLÁUDIA PINTO // FOTOGRAFIA: ISTOCK

DAR UM NOVO FÔLEGO 
AO RETALHO DE PROXIMIDADE
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experiência acumulada de 40 anos na 
gestão deste conceito, o que nos posicio-
na de forma única neste segmento. Nos 
últimos anos, tem havido um crescente 
interesse neste domínio pelas restantes 
insígnias da distribuição e o que temos 
feito, com bastante sucesso, tem sido 
uma adaptação do nosso formato de lojas 
para incluir novas e melhoradas secções 
que respondam eficazmente aos requisi-
tos diários que os nossos clientes nos co-
locam”, explica Ricardo Torres Assunção, 
diretor de publicidade e comunicação da 
Dia Portugal. Além do desenvolvimento 
de novos conceitos de lojas – como as 
lojas Minipreço Express – a ideia passa 
por garantir que os clientes concretizem 
“uma experiência em loja satisfatória, do 
check-in ao check-out”.
Para o futuro, o plano de expansão da Dia 
Portugal decorrerá dentro da normalida-
de, sempre que for detetada uma oportu-
nidade de expansão da rede que permita 
servir eficazmente os clientes. De igual 
forma, a My Auchan é uma aposta da 
Auchan Retail Portugal e que terá con-
tinuidade nos investimentos previstos 
para os próximos anos. “Vamos conti-
nuar a preferir uma expansão cirúrgica, 
em vez de uma expansão em massa, para 
poder manter o elevado nível de serviço 
que prestamos aos nossos clientes. É o 
reconhecimento dos consumidores que 
queremos fortalecer, de uma forma con-
solidada e sustentada”, salienta Andrés 
Bernardez, diretor da marca e conceitos 
comerciais da empresa.

O plano de expansão do Meu Super é 
ambicioso e tem como objetivo reforçar 
a presença em todo o país, assegurando 
uma cobertura completa do território 
nacional, privilegiando as zonas urbanas. 
“Pretendemos continuar a crescer sus-
tentadamente, criando relações estreitas 
com os nossos parceiros de negócio e 
ajudando-os a potenciar a sua ativida-

de. O nosso compromisso é estar próxi-
mo das famílias portuguesas através da 
expansão da rede de lojas Meu Super 
por todo o país”, destaca António Filipe, 
diretor- geral.
“A proximidade obriga as marcas a serem 
mais competitivas e a ter uma melhor 
oferta local. Em suma, maior respon-
sabilidade perante os consumidores”, 
acrescenta Pedro Brehm, presidente exe-
cutivo e CEO da Phone House Portugal. 
A empresa entrou em Portugal há duas 
décadas como retalhista especializado 
em telecomunicações e conta com uma 
forte presença de lojas em Portugal con-
tinental e ilhas.

C O N C E I TO  D E  P R OX I M I DA D E

Para Ricardo Torres Assunção, atual-
mente, proximidade significa “cuidar e 
ser o parceiro preferencial para as com-
pras diárias da zona de implementação 
física da loja, garantindo um sortido va-
riado aos melhores preços do mercado. 
O reforço do ponto quente, dos frescos 
e dos produtos de maior conveniência 
são fatores-chave e a aposta que temos 
feito neste domínio tem permitido ga-
nhos inequívocos de fidelização na nossa 
base de clientes que nos mantém como 
o parceiro preferencial nesta categoria”. 
Nos últimos três anos, a insígnia lançou 
novos conceitos de loja. “Primeiro, o con-
ceito Minipreço Family, para uma com-
pra mais integrada. São lojas que ficam 
fora dos centros urbanos e fora do con-
ceito de proximidade, mas que têm sido 
um sucesso e contamos já com um par-
que de 100 lojas Minipreço Family”. Pos-
teriormente, desenvolveu-se o conceito 
de proximidade de conveniência extre-
ma, concretizado nas lojas Minipreço 
Express, lançadas há dois anos e que são 
lojas focadas em apresentar soluções. 
“Muito mais do que um supermercado, 
estas lojas representam um conceito de 
loja onde há tudo, mas sem a variedade e 
a profundidade típicas de um supermer-
cado, mas onde acrescentam uma parte 
de takeaway, de conveniência e de bebi-
das refrigeradas”.
O conceito de proximidade foi inaugu-
rado pelo Grupo Os Mosqueteiros há 28 
anos, depois da sua entrada em território 
nacional. “Este é já um conceito vencedor 

e que tem vindo a ser adotado por cada 
vez mais players. As lojas de proximida-
de são o modelo que melhor responde às 
necessidades de crescimento dos grupos 
de distribuição. Atualmente, o conceito 
propagou-se e funciona como um mode-
lo que responde às necessidades de con-
quista e fidelização de clientes. Do pon-
to de vista do consumidor, este modelo 
evoluiu em duas trajetórias: proximidade 
na experiência de compra e na oferta da 
loja”, diz João Magalhães, administrador 
do Grupo Os Mosqueteiros. Detentor 
das insígnias Intermarché, Bricomarché 
e centros-auto Roady, o grupo começou 
por “se instalar nas zonas rurais onde até 
aqui nenhum outro player se encontrava. 

A proximidade é entendida no Grupo 
como uma forma de estar nos negócios 
e como um ponto de partida para a cria-
ção de uma relação com fornecedores e 
parceiros locais. As ligações que se esta-
belecem com a produção local acabam 
por resultar num claro benefício para o 
consumidor que tem acesso a produtos 
mais frescos e locais, uma situação que 
tem repercussões positivas também na 
economia local”, sublinha.
A evolução do conceito na Auchan tem 
acontecido “sobretudo na resposta cada 
vez mais eficaz às necessidades e espe-
cificidades da vida do cliente”. Para tal, 
a insígnia tem apresentado soluções 
cada vez mais omnicanal, consideran-
do os diferentes percursos de compra 
dos clientes. “O cross channel é essencial 
para tornar as viagens dos clientes mais 
fluidas e convenientes entre os diferen-
tes formatos. O cliente pode mudar de 
um canal para outro com total trans-
parência, graças à complementaridade 
desses canais. Mais perto dos nossos 
clientes, queremos acompanhar todos 
os momentos das suas vidas e a sua ex-
periência de compra”, diz Andrés Ber-
nardez. Além do e-commerce, a Auchan 
Retail apresenta um “multiformato digi-
tal” composto por um conjunto de três 
formatos físicos.

“Vamos continuar a preferir uma 
expansão cirúrgica, em vez de 
uma expansão em massa, para 
poder manter o elevado nível de 
serviço que prestamos aos nossos 
clientes”
Andrés Bernardez, Auchan Retail Portugal

“Acreditamos que a venda online 
não compromete nem desvirtua a 
importância de estarmos próximos 
dos nossos clientes”
João Magalhães, Grupo Os Mosqueteiros
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As lojas Meu Super tentam seguir novas 
tendências, desde logo, o facto de cada 
vez mais pessoas fazerem compras se-
manais e até mais do que uma vez nes-
se período, em detrimento das grandes 
compras mensais que se faziam antiga-
mente. “Pretendemos trazer um novo 
fôlego para o retalho alimentar de proxi-

midade, de forma a responder às neces-
sidades de um cliente cada vez mais exi-
gente”, diz António Filipe. Deste modo, 
contribui-se para o desenvolvimento do 
comércio tradicional e das lojas de pro-
ximidade. Nestes supermercados, a va-
riedade da oferta de produtos é ajustada 
em função das necessidades dos clientes. 
“Cada loja é diferente, porque a mercea-
ria é ao gosto da freguesia e o formato de 
loja distingue-se pela proximidade e con-
veniência a preços justos”.
Relativamente ao sortido, João Toscano, 
coordenador de negócio e operações do 
Amanhecer, considera que são os parcei-
ros quem, melhor do que ninguém, sabe 
o que é necessário vender nas suas lojas. 
“Defendemos a autonomia total dos do-
nos das lojas na gestão do seu sortido. E 
quase sempre a sua oferta é superior às 
necessidades dos clientes. Muitas vezes, 
o nosso trabalho passa por sugerir que se 
elimine um artigo do sortido e não o con-
trário”, afirma. Esta autonomia reforça a 
relação entre os parceiros e os clientes, 
pois cada loja pode assim adaptar-se à 
comunidade onde se insere. “Nas lojas 
Amanhecer, os clientes são tratados pelo 
seu nome e quem os atende conhece bem 
os seus gostos”. Confiança, vizinhança e 
pertença são valores partilhados entre as 
lojas Amanhecer e os clientes.
No caso da rede AeF, Carla Esteves con-
sidera que as lojas vão passando de pais 
para filhos, “fazendo com que os jovens 
empresários apostem mais no desenvol-
vimento do seu negócio, recorrendo a 
ferramentas a que os pais não estavam, 
de todo, recetivos. O comércio de proxi-

midade está na moda, pelo que acredita-
mos que muitas mais oportunidades sur-
girão”. A responsável afirma que, “dada 
a sua tipologia, as lojas de proximidade 
não conseguem ter uma oferta muito 
abrangente ou equiparada à grande dis-
tribuição, mas têm um sortido eficiente 
em todas as categorias, pois este tipo de 
empresário conhece tão bem o seu clien-
te que o cardex escolhido vai ao encontro 
das suas principais necessidades. Dado 
o número de lojas AeF, é possibilitada a 
negociação dos melhores preços, com 
todos os nossos fornecedores-parceiros. 
Qualquer loja pertencente à Rede, se fi-
zer os nossos folhetos, pode beneficiar 
de preços bastante competitivos face ao 
mercado”.
Nos últimos anos, a Fnac tem vindo a 
criar espaços mais pequenos, dimen-
sionados à população local, oferecendo 
uma gama representativa da marca em 
todas as áreas e toda a gama aos clien-
tes num prazo inferior a 24 horas. “Além 
do produto para consumo de impulso 
ou para uma compra aconselhada com 
um dos nossos experts, o foco destas lo-
jas centra-se no serviço, quer de Clínica 
Fnac, onde são feitas reparações express, 
como aplicação de película protetora ou 
reparação de ecrãs, quer também de en-
tregas, pois todas elas conseguem ace-
der a todo o catálogo em menos de 24 
horas (todos os produtos disponíveis na 
manhã do dia seguinte) ou, mesmo ao 
final do dia, no caso das lojas de proxi-
midade de Lisboa, como são o caso do 
Saldanha ou Amoreiras. Este serviço, 
importante para compras de hora de 
almoço e que ao final do dia já estão 
disponíveis, foi recentemente alargado 
a todas as lojas de Lisboa”, explica Inês 
Condeço, diretora de comunicação e 
marketing Fnac Portugal. A bilheteira 
também está presente e disponível nas 
lojas de proximidade.
O atendimento mais próximo e emocio-
nal da Phone House permite tornar os 
espaços “cada vez mais informais e em-
páticos”, no sentido de envolver o cliente 
“num ambiente acolhedor like home”.
Para João Toscano, o conceito de proxi-
midade é valorizado nos últimos anos, 
não tanto pelas diferentes gerações ou 
faixas etárias, mas mais ao nível dos 
centros urbanos, como dos centros não 
urbanos. Consequentemente, nos pri-

meiros, “valoriza-se mais a proximidade 
associada à conveniência, enquanto nos 
centros não urbanos é mais valorizada a 
proximidade associada à relação pessoal 
com a loja”. O Amanhecer terminou o 
ano passado com 346 lojas e a expectati-
va passa por chegar ao final de 2020 com 
375 lojas.

E-COMMERCE 
VERSUS  LO JAS  F Í S I CAS ?

O e-commerce não veio substituir os es-
paços físicos. Coexiste e complementa 
a oferta. “O e-commerce tem o seu espa-
ço para uma tipologia muito própria de 
clientes e o que a experiência nos diz é 
que o caminho das lojas físicas de proxi-
midade será sempre independente dos 
restantes formatos de conveniência e te-
rão sempre o seu espaço”, explica Ricardo 
Torres Assunção. Não eliminando todas 
as experiências e testes que a Dia Portu-
gal tem feito no e-commerce, o responsá-
vel acredita que as lojas físicas ainda são 
“um fator diferenciador para conquistar 
fidelização, aumentar taxas de visitação, 
retorno e conquistar novos clientes”. 

Ambos os canais têm a sua importân-
cia, defende Andrés Bernardez. “As lojas 
de ultraproximidade são lojas de bairro, 
urbanas e no coração das grandes cida-
des que respondem às necessidades de 
um cliente com pouco tempo disponível, 
que privilegia a compra física rápida e 
conveniente, e que valoriza uma oferta 
qualitativa e serviços de máxima conve-
niência. No fundo, são espaços adapta-
dos ao mercado urbano de acordo com 
cada zona onde estão implementados e a 
respetiva população. Ainda há quem não 
prescinda da ida ao supermercado”, diz.
O comércio eletrónico cresce ano após 
ano, conseguindo captar um número 
cada vez maior de consumidores. É uma 
estratégia cada vez mais consolidada e 
que António Filipe considera que não de-
verá abrandar. “No entanto, não deverá 

“Cada loja é diferente, porque a 
mercearia é ao gosto da freguesia 
e o formato de loja distingue-se 
pela proximidade e conveniência a 
preços justos”
António Filipe, Meu Super

“Muito mais do que um 
supermercado, estas lojas 
representam um conceito de loja 
onde há tudo”
Ricardo Torres Assunção, Dia Portugal





30

FE
VE

R
E

IR
O

 2
02

0
R

E
TA

LH
O

ser visto como uma ‘ameaça’ das lojas de 
proximidade e do retalho tradicional por-
que até mesmo os pioneiros digitais co-
meçaram a abrir lojas físicas, invertendo 
o processo ‘natural’. O consumidor apre-
cia a facilidade do online, mas continua a 
privilegiar a proximidade e a relação pes-
soal que uma loja física oferece”, afirma o 
diretor-geral do Meu Super.
João Toscano é da opinião que nas com-
pras diárias, o cliente prefere ter contac-
to com o produto. “A nível geral, os estu-
dos indicam que, no retalho alimentar, 
a percentagem de clientes que compra 
no online é ainda bastante reduzida. Isto 
quer dizer que, no nosso negócio, a maio-
ria das pessoas valoriza a proximidade, 
aliada à frescura e conveniência”, expli-
ca. No entanto, o responsável também 
destaca a ótima complementaridade 
entre o e-commerce e as lojas físicas. “No 
Amanhecer, não achamos que estes dois 

modelos tenham de fazer o seu próprio 
caminho, bem pelo contrário. O clien-
te tanto pode ser servido na loja como 
através de entregas ao domicílio, com 
a mesma confiança, pois quem recebe 
o seu pedido conhece-o pessoalmente, 
sabe o que mais gosta e valoriza, e esta 

combinação é única”. Atualmente, alguns 
parceiros do Amanhecer já recebem en-
comendas dos seus clientes e fazem en-
trega porta a porta.
Mais do que a forma de comprar, a con-
fiança é o que mais importa na experiên-
cia de compra física e virtual. “Acredita-
mos que a venda online não compromete 
nem desvirtua a importância de estar-
mos próximos dos nossos clientes”, expli-
ca João Magalhães. Por outro lado, tendo 
as lojas de proximidade, em geral, menor 
dimensão do que um hipermercado, por 
exemplo, “a oferta é naturalmente ajusta-
da, mas está também mais enquadrada 
nas preferências da população da região”, 
sublinha.
Parece claro que as lojas de proximidade 
potenciam as compras online. “É uma 
forma mais rápida de receber o produ-
to. Para potenciar o e-commerce, lançá-
mos em 2019 o click and collect, em que 
o cliente escolhe e paga online e recolhe 
em loja em apenas uma hora. Caso o pro-
duto não esteja disponível na loja, este 
poderá ser levantado na manhã do dia 
seguinte. Esta comodidade de compra 
e levantamento associado ao catálogo 
Fnac tem tornado as lojas de proximida-
de como exemplos de omnicanalidade 
excecionais”, refere a diretora de comu-
nicação e de marketing da Fnac Portu-
gal. A realidade é equiparada nas lojas 
da Phone House. “A realidade aponta 
para uma crescente pesquisa online por 
parte dos consumidores, que procuram 

conhecer mais aprofundadamente as ca-
racterísticas de determinados produtos, 
bem como a opinião de outros utiliza-
dores, mas sem nunca abandonar o lado 
mais humano e especialista que apenas 
é possível encontrar numa loja física”, sa-
lienta Pedro Brehm. Com uma estratégia 
omnicanal, o cliente pode comprar um 
equipamento no site e escolher a loja fí-
sica onde quer levantar o produto. “E se 
este estiver esgotado num determinado 
espaço, pode verificar onde se encontra 
disponível e solicitar o envio de acordo 
com a disponibilidade do cliente”.

D E S A F I O S  F U T U R O S

A Phone House está a preparar, no ime-
diato, uma fase de transformação “com 
aposta no crédito, numa loja online re-
formulada e com um novo conceito de 
renovação das lojas físicas, com ainda 

mais e melhor serviço, com mais tecno-
logia à disposição de quem nos visita, 
crescentes preocupações ecológicas, 
para além do alargamento do portfólio 
à disposição daqueles que procuram os 
melhores smartphones, com as melho-
res condições”, sublinha o presidente 
executivo e CEO. O foco está na expe-
riência do cliente e, por esse motivo, 
a marca quer passar um conceito que 
oferece “elevado bem-estar” a quem 
visita as lojas. “Há que deixar o cliente 
confortável para tocar, mexer, sentir 
nas mãos os dispositivos. Isso é muito 
importante no setor das telecomunica-
ções. E o próprio layout das lojas tem 
em mente criar essa familiaridade da 
experimentação, algo que, por exemplo, 
é fundamental para atrair os jovens”. 
A experiência diferenciadora não se 
limita às lojas físicas, mas também ao 
site. “Temos uma aposta clara no que 
diz respeito às lojas de marca, como as 
Samsung Experience Stores ou Huawei 

“No nosso negócio, a maioria das 
pessoas valoriza a proximidade, 
aliada à frescura e conveniência”
João Toscano, Amanhecer

“A proximidade obriga as marcas 
a serem mais competitivas e a ter 
uma melhor oferta local. Em suma, 
maior responsabilidade perante os 
consumidores”
Pedro Brehm, Phone House
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e razões suficientes para alargar a base 
atualmente existente”. Por último, Pe-
dro Brehm considera que não existe a 
menor dúvida de que “continua a valer 
a pena abrir lojas em Portugal”.
Recentemente, a Dia Portugal lançou um 
formato de loja sob o mesmo conceito 
das lojas de proximidade, mas repensan-
do totalmente a experiência do cliente 
“puxando a padaria para o início da loja, 
dando mais espaço e visibilidade às fru-
tas e legumes”, refere Ricardo Torres As-
sunção. A insígnia está a alargar cada vez 
mais o espaço dedicado a estes produtos, 
pretendendo alargar este conceito a uma 
escala nacional.
Também esta categoria é uma preocupa-
ção contínua da Auchan Retail Portugal. 
“Fundamentalmente, o que queremos 
oferecer aos clientes é a qualidade dos 
nossos produtos, nomeadamente de 
marca própria e dos frescos, o conforto e 
acolhimento dos nossos espaços, a apos-
ta em mercados emergentes, como os 
produtos biológicos e dietéticos, tendo 
em consideração que temos uma popu-
lação heterogénea, quer em tendências 
de consumo, quer em idade, quer em 
poder de compra, cujas preferências e 
hábitos temos de responder”, defende 
Andrés Bernardez.
Sem querer fazer prognósticos para o fu-
turo, uma vez que a evolução do merca-
do tem sido muito rápida, João Toscano 
afirma que o Amanhecer “está prepara-
do para um modelo de negócio competi-
tivo e vantajoso para quem queira abra-
çar esta parceria”. A proposta de valor 
que o retalhista apresenta é, segundo o 
responsável, “muito forte e totalmente 
segmentada para quem quer abrir uma 
loja nova e para quem quer renovar uma 
loja antiga”.
João Magalhães destaca as lojas de pro-
ximidade com características de comér-
cio tradicional, mas com o conforto e a 

conveniência da distribuição moder-
na. “As lojas de proximidade juntam o 
melhor dos dois mundos. Não só vale a 
pena continuar a abrir lojas como essa 

é a nossa grande aposta para 2020”, ga-
rante o administrador. Em simultâneo, 
o Grupo está também a modernizar as 
suas lojas para que os consumidores ace-
dam a um ambiente moderno e agradá-
vel quando visitam os pontos de venda. 
“A experiência de compra é uma priori-
dade”, garante.
Continuar a abrir lojas em algumas re-
giões onde a Fnac ainda não está presen-
te não é descabido. “O que temos assisti-
do é que as lojas de proximidade, além do 
seu próprio resultado, contribuem para o 
crescimento do canal online na região”, 
afirma Inês Condeço. 

QUE GERAÇÕES 
PREFEREM ESTE 
CONCEITO?
Desengane-se quem pense que só os 
seniores usufruem das lojas de proximidade, 
ainda que constituam um dos públicos-alvo 
que mais usufruem desta oferta. Também 
as gerações mais jovens, cada vez mais 
preocupadas com o que consomem, optam 
por este tipo de comércio. “Só assim têm 
a possibilidade de escolher no local aquilo 
que compram e com garantia de qualidade. 
Também o contacto direto com o lojista, 
o aconselhamento, a sugestão fideliza 
o cliente”, considera Carla Esteves que 
acredita que a relação com o cliente é uma 
das razões principais para que o mesmo 
volte. “Ao encontrar garantias de qualidade, 
na mercearia onde habitualmente faz as suas 
compras, não muda”. A responsável refere 
uma mais-valia da estratégia desta rede. 
“As nossas lojas estão situadas também nos 
locais mais recônditos, esquecidos por tudo 
e por todos, onde as grandes superfícies 
consideram que não vale a pena investir. 
O AeF também existe para ajudar esse 
segmento”.
As gerações mais novas, as mesmas que 
privilegiam o comércio eletrónico, são 
também as que olham para as lojas de 
proximidade como uma boa escolha. A 
Auchan tem fomentado novas e mais rápidas 
formas de pagamento. “A App Auchan oferece 
a possibilidade de utilizarem a funcionalidade 
Scan Expresso, com a qual podem ir 
registando os produtos, através da leitura do 
código de barras, à medida que os colocam 

no carrinho. Desta forma, controla-se o total 
a pagar e, no final, não é necessário retirar 
os produtos do carrinho”, refere Andrés 
Bernardez. As opções de self checkout e 
os quiosques digitais também se traduzem 
em formas de pagamento mais rápidas e 
automáticas.
A Fnac é uma loja intergeracional. “Contra 
tudo o que seria de esperar, esta nova 
geração Z tem mais afinidade pela compra 
em loja do que pelo online, portanto, 
acredito que a loja ainda terá o seu papel nos 
próximos anos. Sem dúvida, o canal digital 
continuará a ser reforçado, pois o cliente 
exige uma experiência de cliente ao nível dos 
melhores benchmarks internacionais, mas 
acreditamos que o espaço físico terá sempre 
um papel de humanização relevante através 
dos nossos colaboradores”, explica Inês 
Condeço.
Os consumidores procuram soluções simples 
e convenientes no processo de compra. O 
desafio passa por poupar tempo e manter o 
equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. 
“Esta conveniência é procurada por todos 
os segmentos de idades, de uma forma 
transversal. Precisamos é de adaptar os 
produtos e serviços às necessidades de 
cada geração. A localização é um fator de 
influência na escolha da loja, bem como a 
simplicidade e a rapidez do atendimento”, 
refere António Filipe. 
“Parte do sucesso das lojas de proximidade 
assenta numa oferta que beneficia a 
população mais sénior. Contudo, a população 
mais jovem tem nas lojas de proximidade 
um conceito que responde muito mais 
eficazmente às suas necessidades de curto 
prazo e são a principal escolha, na grande 
maioria das vezes”, defende Ricardo Torres 
Assunção.

“As nossas lojas estão situadas 
também nos locais mais 
recônditos, esquecidos por tudo 
e por todos, onde as grandes 
superfícies consideram que não 
vale a pena investir. O AeF também 
existe para ajudar esse segmento”
Carla Esteves, Aqui é Fresco

“Contra tudo o que seria de 
esperar, esta nova geração Z tem 
mais afinidade pela compra em 
loja do que pelo online, portanto, 
acredito que a loja ainda terá o seu 
papel nos próximos anos”
Inês Condeço, Fnac
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Ano novo, nova década, produtos do ano novos. Na edição de 2020 foram encontrados 42 vencedores. 
A DISTRIBUIÇÃO HOJE divulga os vencedores em primeira mão.

TEXTO: VICTOR JORGE

OS PRODUTOS DO ANO 2020 SÃO…

Colchões
Novo SmartP!K da Pikolin
A Pikolin evolui rumo à inteligência artificial através 
do novo sistema Smartpik. Graças aos seus novos 
sensores, o colchão permite analisar, sem auxílio de 
qualquer outro dispositivo, de forma automática e 
por sincronização Wi-Fi a qualidade do teu descanso.

Almofadas
Almofada Emma
A almofada Emma é constituída por 3 camadas de espuma com 
diferentes propriedades, que combinadas permitem garantir a máxima 
qualidade da almofada. A sua espuma Airgocell permite proporcionar 
uma agradável sensação de suavidade, enquanto as espumas 
Hipersoft e de memória fornecem o suporte necessário, garantindo 
que a almofada se adapta aos contornos da cabeça e zona cervical.

Aperitivos
Bacardi Martini Riserva Speciale Rubino

Riserva Speciale Rubino representa uma 
nova geração de vermutes de assinatura, 

que se tornará a tradição do amanhã. 
Todos os produtos com o nome Martini 
Riserva Speciale são cuidadosamente 

elaborados nos tradicionais e centenários 
cascos “Tino”, utilizados nos originais 

processos de vinificação.

Robots de cozinha
Vorwerk Bimby TM6

A nova Bimby TM6 é uma verdadeira revolução na cozinha que traz novas funções surpreendentes como: 
Cozinhar a Temperatura Elevada, Sous Vide, Slow Cooking e Fermentação. O Cookidoo personalizado está 
integrado no Menu da nova Bimby TM6, dando-lhe acesso a um mundo de inspiração com mais de 40 mil 

receitas internacionais e ideias para criar facilmente as mais deliciosas refeições caseiras.

Protetor de colchão
Capa protetora Emma

A capa protetora Emma garante proteção e higiene máxima do 
colchão em qualquer situação. Graças à sua tecnologia de membrana 

e fibras especiais, a capa protetora Emma filtra a humidade. É 
utilizada uma tecnologia 3D na sua produção que cria cavidades e 
que facilitam a circulação de ar dentro do material. A combinação 

das suas tecnologias evita que a humidade do corpo seja absorvida e 
acumulada, permitindo prolongar a durabilidade do material.

Lentes oftalmológicas
Shamir Autograph Intelligence

Estas lentes progressivas incorporam inteligência artificial e big data 
e consideram as áreas da lente mais procuradas pelos seus olhos 

quando executa determinadas tarefas, otimizando-as de acordo com 
a sua idade visual e necessidades específicas.
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Funcionalidade TV
MEO Multiview

A partir da emissão regular dos 
canais em que a funcionalidade 

opera (Sport TV, canais 1 a 5; e 
Eleven Sports, canais 1 a 6), os 
clientes MEO têm, num mesmo 

ecrã, agrupados outros ecrãs, o 
que promove o acompanhamento 

simultâneo e em tempo real dos 
eventos em cada momento.

Esparguete
Esparguete com Tinta de Choco Continente 500 g
Primeiro Esparguete com Tinta de Choco em private label, em 
Portugal. O Esparguete com Tinta de Choco Continente 500 g vai 
permitir ao cliente experienciar um esparguete de qualidade superior 
a um preço mais democrático do que o praticado pelo mercado.

Dentífricos
Sensodyne Sensibilidade & Gengivas
A Sensodyne Sensibilidade & Gengivas é um 
novo dentífrico de uso diário com uma fórmula 
de dupla ação clinicamente comprovada. Atua 
no alívio da sensibilidade dentária, formando 
uma camada protetora sobre as áreas 
sensíveis dos dentes, e identifica e remove 
eficazmente a placa bacteriana, para uma 
melhoria da saúde gengival.

Sistemas de barbear
BIC Flex 3 Sensitive
Máquina de barbear descartável 
de 3 lâminas mais duráveis 
e amovíveis, que mantêm 
um contacto ótimo com a 
pele. Banda lubrificante com 
ingredientes naturais. Cabo com 
uma zona de pega de borracha 
para um aperto seguro, inclusive 
com as mãos molhadas. Cabeça 
oscilante (30°) .

Planos de saúde
Medicare Platinium Mais Vida

O Plano Platinium Mais Vida é o primeiro 
Plano de Saúde a incluir uma cobertura 
contra acidentes pessoais e morte por 

acidente. O cliente poderá usufruir de todas 
estas vantagens, sem ter de efetuar exames 

médicos, sem limite de utilização e sem 
período de carência. A idade do cliente não 

terá nenhuma interferência no preço, o que é 
excecional perante as coberturas oferecidas.

Serviços TV
MEO Pay Per View (PPV)
O PPV da MEO consiste na 

transmissão de concertos live na 
TV, aos quais o cliente pode assistir 

através de streaming vídeo em 
tempo real, no conforto do seu sofá, 

como se estivesse na primeira fila 
da sala de espetáculo, mediante o 

pagamento de um valor único.

Cápsulas
Delta Q Qids

Primeiro produto no 
mercado que recria o ritual 
dos adultos de beber café, 

mas com uma bebida 
pensada para os mais 

pequenos. Uma bebida à 
base de cereais com um 

toque de chocolate e mel.

Máquinas de lavar roupa
Becken Boostwash
Disponíveis em três modelos – 7, 8 e 9 kg –, 
as Boostwash da Becken têm uma eficiência 
energética A+++, um design sofisticado e 
muito intuitivo de usar. O painel digital touch 
torna estes modelos elegantes e a porta 
super size permite a lavagem de peças de 
maior dimensão. A máquina de 8 kg tem uma 
versão slim, para se adequar a espaços mais 
pequenos, e a de 9 kg possui um sistema de 
absorção de choque.

Dispositivos médicos
Abbott FreeStyle Libre Link

O FreeStyle LibreLink é um 
aplicativo (app) que se destina 

a medir níveis de glicose em 
indivíduos portadores de 

diabetes quando usado com o 
sensor FreeStyle Libre. 

Sumos Naturais
Sumo 100% Espremido Maçã, Laranja e Cenoura Autêntico

Original combinação de frutas e legumes, rica em vitaminas A, C e E, 
benéfica para o organismo e extremamente saborosa.
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Pronto a comer
Continente Bulgur com Camarão e Gengibre
Uma refeição deliciosa, composta por uma base de bulgur e legumes assados, 
acompanhada por camarões salteados com gengibre. Os coentros frescos 
dão um toque fresco e muito português a esta refeição. Um clean label para 
transmitir maior transparência dos ingredientes, menor processamento 
(ingredientes frescos) e ausência da adição de corantes e conservantes.

Takeaway
Continente Bowl de Quinoa, Espinafres e Frango

Uma bowl nutritiva e deliciosa, fácil de transportar e ainda 
mais fácil de preparar. Um clean label para transmitir maior 

transparência e menor processamento com ingredientes 
frescos. Utilização de ingredientes diferenciadores associados 

a estilo de vida mais saudável no segmento de ready meals.

Néctar
Continente Néctar Ananás, 

Gengibre e Ácido Fólico
Combinação entre fruta 

e vitaminas confere 
funcionalidade que contribui 
para o normal metabolismo.

Cosmética
Mary Kay Base de Maquilhagem 3D TimeWise
A Base de Maquilhagem 3D TimeWise usa a tecnologia exclusiva IntelliMatch 
que assegura que mais mulheres do que nunca encontram o tom ideal. No seu 
desenvolvimento foram capturados milhares de pontos de dados dos tons de 
pele de 1000 mulheres em todo o mundo. Esta fórmula é uma fusão perfeita entre 
Maquilhagem e Cuidados da Pele já que, para além de garantir correspondência 
exata de tom, inclui os benefícios anti-idade do complexo exclusivo Age Minimize 3D.

Chocolate
Continente Chocolate Negro Amêndoas
Chocolate de leite com amêndoas inteiras. 
Este chocolate combina o melhor do 
chocolate com amêndoas inteiras. O 
chocolate tem a certificação UTZ, que 
garante a proveniência do cacau, de 
fontes sustentáveis.

Sacos do lixo
Sacos do lixo Continente Eco
Sacos para lixo 100% reciclados, feitos 
a partir de plástico proveniente das 
operações das lojas e entrepostos da 
Sonae MC. Designados Continente Eco, 
vão permitir uma poupança de 740 
toneladas de plástico virgem anual.

Cosmética sustentável
Oriflame Gama Love Nature

A gama Love Nature contem ingredientes naturais de origem orgânica com superingredientes para resultados ainda 
melhores. AVEIA & BAGAS GOJI para acalmar e nutrir a pele seca; TEA TREE & LIMA para purificar e matificar a pele oleosa; 

e ALOÉ VERA E ÁGUA DE COCO para refrescar e hidratar a pele normal/mista. 0% álcool, dermatologicamente testados, sem 
parabenos, fórmulas biodegradáveis, 40% plástico reciclado, sem silicone, ingredientes orgânicos, amigos dos oceanos.

Skyr
Continente Skyr Banana

Aliar à versão do iogurte mais 
proteínado o sabor banana pelos 

seus benefícios nutricionais. 
O sabor banana é não só um 

dos sabores mais vendidos em 
iogurte como é também rico em 

vitaminas e potássio.

Conservas
Filete de Atum em Azeite Bolina
Uma opção saudável e fonte natural 
de ómega 3. Os filetes de atum Bolina 
são colocados manualmente nas 
latas e são conservados em azeite, 
de forma a garantir que chegam ao 
consumidor inteiros e saborosos.
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Escovas amigas do ambiente
Jordan escovas de dentes 
“Green Clean”
Escovas de plástico recicladas 
e recicláveis, para adultos e 
crianças, amigas do ambiente, 
mantendo a eficácia da 
escovagem.

Agregadores financeiros
Unido
O Unido é uma app do WiZink Bank que 
disponibiliza o serviço de informação sobre 
contas, permitindo agregar todas as suas 
contas bancárias e cartões de crédito num só 
sítio. É um serviço gratuito que ajuda a gerir 
melhor o dinheiro, com alertas que podem 
ser configurados por categoria de gastos ou 
por montante. Disponível para todos, mesmo 
que não seja cliente do WiZink Bank.

Aspiradores sem fios
Kobold VB 100 Sistema a bateria

O VB100 é um aspirador a bateria 
que se adapta inteligentemente 
a qualquer tipo de pavimento. É 

versátil, fácil de manobrar e têm 
um elevado poder de sucção. Este 

sistema para além de garantir a 
mais alta performance sem fio, 

é um sistema que trabalha com 
saco filtro que retém 99,9% das 
partículas prejudiciais a pessoas 

com alergias, sendo este um saco 
filtro certificado pela TÜV NORD.

Cosméticos Bio
Linha de rosto Orgânica So’Bio 

Étiq Argão Anti-envelhecimento  
Linha de beleza 100% orgânica, de 

cultura biológica certificado e de 
agricultura sustentável. Orgânico, 

certificado, gama completa de rosto, 
líder de mercado em França.

Cuidado do rosto
Oriflame Linha Wrinkle Power Ecollagen NovAge
A linha Wrinkle Power Ecollagen NovAge foi desenvolvida 
para preencher e suavizar as linhas finas e rugas da 
pele de forma instantânea, além de proteger a pele das 
agressões ambientais para ajudar a abrandar o processo 
de envelhecimento cutâneo. Internamente, estimula a 
produção de colagénio a fim de corrigir as rugas com o 
uso prolongado. Potenciada pela Tecnologia Tripeptídica 
patenteada, Ácido Hialurónico de Baixo Peso Molecular e 
extrato de células estaminais vegetais de Edelweiss.

Higiene oral infantil
Jordan linha higiene oral criança 

“Step By Step”
Linha completa de higiene oral 

para crianças dos 0 aos 12 anos 
constituída por pasta dos dentes, 
escovas e acessórios interdentais 

especialmente adaptados para 
cada idade/etapa.

Snacks saudáveis
Snacks de fruta GoGo squeeZ
GoGo squeeZ é feito com 100% 
fruta, só com os açúcares da fruta, 
sem conservantes, e numa prática 
embalagem para levar para todo o 
lado. Inovadora tampa em forma de 
hélice de helicóptero, fácil de abrir 
e fechar que dá total autonomia às 
crianças e feita com menos plástico 
do que as tampas padrão do mercado.

Sistemas de limpeza
Rainbow SRX
Sistema de limpeza doméstica: 
4 velocidades, facilidade de 
retirar a cuba, força de sucção, 
temporizador, 10 anos de 
garantia (motor e controlador).

Antibolhas
Compeed Bolhas Sport e Salto Alto
Compeed proporciona maior conforto em todas as 
ocasiões. Almofadado reforçado para amortecer 
a fricção. Formas anatómicas especificamente 
desenvolvidas para calcanhar e planta do pé 
(Sports) e corte recuado altamente discreto que 
permanece oculto no sapato (Saltos Altos).
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Alimentação infantil
Nestlé Naturnes BIO
Naturnes Bio é uma gama completa de 
alimentos para bebés que inclui uma 
oferta de Fruta em formato copinho e 
pacotinho, Alimentos Lácteos, Papas 
Infantis e também Healthy Snacks, 
a mais recente inovação que veio 
complementar e enriquecer o portfólio 
de alimentos biológicos para bebés.

Gestão de conta
APP NOS

A nova App NOS vem colocar todos os serviços 
da NOS na palma da mão de todos os clientes. 

Basta ter um smartphone e instalar a app 
gratuita para ter acesso a toda a informação, 

controlar os serviços e gerir a conta de cliente. 
É um serviço totalmente digital, dando aos 

Clientes NOS mais proximidade e comodidade, 
sem necessidade de deslocações às lojas ou 

contacto telefónico.

Cinema
APP NOS CINEMA
A nova app Cinemas NOS é uma inovadora app que permite 
consultar o cartaz de cinema em todos os Cinemas NOS do 
país, assistir aos trailers, ver as salas e as sessões disponíveis, 
escolher os lugares, comprar bilhetes e produtos de bar de 
forma segura. Para entrar no cinema só tem de mostrar o 
bilhete digital que fica convenientemente disponível na app.

Bebidas alternativas
OH K! KOMBUCHA

OH K! Kombucha é nova refrescante bebida natural! Trata-se de 
uma bebida fermentada, não alcoólica e com um sabor e gás 

100% naturais. Feita unicamente com ingredientes de origem 
biológica, é a única bebida simultaneamente saudável e saborosa. 

Experiência Televisão
NOS UMA TV
A UMA TV é a mais avançada e inteligente televisão pessoal do mercado 
porque recomenda conteúdos em função do perfil de cada um e integra 
a melhor oferta de serviços numa interface simples e intuitiva. A UMA 
TV não parou de inovar e responde continuamente às necessidades dos 
utilizadores: YouTube integrado e certificado pela Google permitindo ter 
essa experiência no grande ecrã; Perfis para crianças com conteúdos 
adaptados a este segmento, num ambiente controlado e seguro.

Cereais de pequeno-almoço
Origens Bio – Granola da Maria
A Granola da Maria é uma gama de granolas inovadoras elaboradas a partir 
do trigo-sarraceno, um pseudocereal fonte de proteína completa, que dá 
uma textura única a esta granola. Desenvolvida por nutricionistas, com 
um teor de açúcares mais reduzido e rica em fibra, esta gama de granolas 
da Origens Bio destaca-se ainda pela inovação da sua embalagem – 
assumimos o compromisso com a sustentabilidade e desenvolvemos a 
primeira gama com embalagens 100% biodegradáveis e compostáveis.

Temperos
Vatel Sal Menos 33% Sódio
Todo o prazer e sabor do sal – Para quem quer 
reduzir o consumo de sal sem reduzir no sabor.

5G
Nova rede móvel da NOS, pronta para o 5G

A nova rede móvel da NOS é uma rede com última geração tecnológica e a primeira do país pronta para a quinta geração de 
comunicações – o 5G. Vai permitir velocidades de dados ultrarrápidos, com resposta imediata, ligando não só os smartphones 

como todos os dispositivos que precisem de net – e contribuindo para mais segurança e produtividade pessoal –, como 
também melhores serviços a nível nacional – cidades mais eficientes, maior segurança e serviços de saúde e educação.
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DOAR E REAPROVEITAR 
SÃO AS SOLUÇÕES

iStock
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A 
Estratégia Nacional de Com-
bate ao Desperdício Alimentar 
(ENCDA) definiu a redução 
para metade deste desperdício 
até 2030, em linha com a meta 

apontada pelas Nações Unidas e o Par-
lamento Europeu. Todavia, é preciso 
primeiro sabermos ao certo quantos ali-
mentos são desperdiçados. Esse objetivo 
será possível já no próximo ano quando 
Portugal adotar um sistema europeu de 
medição.
Por agora, os números são globais e as-
sustadores: a ONU estima que cerca de 
um terço dos alimentos produzidos se-
jam desperdiçados. Mas, em declarações 
à TSF em maio, Nuno Manana, chefe da 
Divisão de Organização da Produção 
Agroalimentar do Ministério da Agri-
cultura, afirmava que “é na sua casa, na 
minha casa e ao nível do consumo das 
famílias que os níveis de desperdício ali-
mentar são estrondosamente maiores 
em relação ao retalho, à restauração e à 
indústria. Pelo menos 40% do desperdí-
cio, e em alguns casos mais, é gerado em 
nossas casas”, e sublinhava: “É claro, a 
realidade só irá mudar quando começar-
mos a adotar novos comportamentos”.
Sabemos que esses comportamentos de-
moram a mudar, mas já há muitas ações 
a serem realizadas a vários níveis, no nos-
so país e um pouco por todo o mundo. 
Como a Refood, a Fruta Feia (que várias 
cadeias nacionais apoiam diariamente) 
ou o supermercado online Goodafter e as 
apps To Good To Go ou Karma, entre ou-
tras, que ainda não chegaram a Portugal, 
mas que, certamente, não tardarão.

O Ministério da Agricultura admite que 
é preciso reforçar as campanhas de sen-
sibilização previstas na ENCDA, para 
reeducar e corrigir comportamentos, à 
semelhança do que tem sido feito com a 
reciclagem.
Até ao final do ano, o Governo vai lan-
çar um serviço eletrónico para reduzir o 
desperdício alimentar. A plataforma pre-
tende facilitar o contacto entre as insti-
tuições e os produtores, de acordo com a 
localização e o tipo de alimentos.
“Imagine que eu sou um produtor de 
pera Rocha ou gerente de um supermer-
cado e sei que hoje ou amanhã vou ter 
vários quilos de um determinado produ-
to, quem estiver do outro lado, que serão 
genericamente IPSS, de acordo com as 
preferências que comunicaram em ter-
mos de localização da disponibilidade e 
de alimentos, é notificado para poder ser 
alertado dessa disponibilidade”, explica-
va Nuno Manana.
Neste artigo, decidimo-nos concentrar 
nas cadeias de distribuição e fomos sa-
ber o que estão a fazer para combater o 
desperdício alimentar.

I N S T I T U I Ç Õ E S  S O C I A I S 
R E C E B E M  A  M A I O R  FAT I A

Rita Cruz, gestora de Sustentabilidade e 
Ambiente da Auchan, explica à DISTRI-
BUIÇÃO HOJE que “numa visão mais 
completa, a nossa hierarquia de redução 
do desperdício (quer se trate de produ-
tos perto do prazo de validade, fruta e 
legumes ou refeições preparadas) segue 
a seguinte estrutura de prioridades: Re-
duzir o volume dos produtos que não são 
vendidos, através da sua disponibilização 
aos nossos clientes a preços mais aces-
síveis. Desta forma, não só reduzimos o 
desperdício alimentar, como também 
oferecemos soluções mais acessíveis 
para os nossos clientes; os alimentos não 
vendidos, que estejam em boas condi-
ções, são doados a pessoas carenciadas; 

os alimentos que já não estão nas melho-
res condições para serem consumidos 
por pessoas, mas que ainda estão em 
bom estado (ou que, por alguma razão, 
não foram levantados pelas instituições 
que apoiam as pessoas), são doados a or-
ganizações que trabalham com animais, 

precisamente para a alimentação ani-
mal; toda a matéria orgânica excedente, 
que não possa ser doada, é separada e 
enviada como resíduo para composta-
gem e/ou valorização orgânica”, assim “o 
programa de gestão de resíduos permi-
tiu-nos, em 2018, valorizar 92% dos resí-
duos gerados pela nossa atividade”.
Também Pedro Lago, diretor de Projetos 
de Sustentabilidade e Economia Circu-
lar, afirma que “o tema do desperdício 
alimentar é precisamente uma das prin-
cipais preocupações do Continente, aliás 
vertido nos princípios e nos objetivos 
por que se guia a Missão Continente”. E 
adianta: “Em 2018, o Continente, atra-
vés da Missão Continente, reaproveitou 
um total de 11 milhões de euros em ex-
cedentes alimentares e não alimentares, 
dos quais beneficiaram 654 instituições 
de solidariedade social e 297 de apoio a 
animais, bem como os colaboradores das 
lojas e entrepostos Continente – compa-
rando com 2017, foram apoiadas mais 78 
instituições no total”.
Fonte oficial da Jerónimo Martins salien-
ta que “enquanto especialistas alimenta-
res, o combate ao desperdício de comi-
da, em todas as frentes, é, para nós, um 
desígnio”, assim “por princípio, e como 
filosofia, o grupo Jerónimo Martins com-
bate ativamente o desperdício, quer por 
via da melhoria contínua da eficiência 

O combate ao desperdício alimentar já entrou no dia a dia das cadeias de distribuição em Portugal. As principais 
apostas passam por vender com promoção produtos perto do fim do prazo de validade, mas principalmente doar a 
instituições (de apoio a pessoas e animais) e reaproveitar – por exemplo, elaborando compotas – os produtos que já 

não estão em condições de serem vendidos em loja.

TEXTO: EMÍLIA FREIRE

“É ao nível do consumo das 
famílias que os níveis de 
desperdício alimentar são 
estrondosamente maiores em 
relação ao retalho, à restauração e 
à indústria”
Nuno Manana, Ministério da Agricultura

“O programa de gestão de resíduos 
permitiu-nos, em 2018, valorizar 
92% dos resíduos gerados pela 
nossa atividade”
Rita Cruz, Auchan Retail Portugal
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das suas operações, quer encaminhando 
para instituições de solidariedade social 
todos os alimentos não passíveis de se-
rem vendidos, mas que se encontram 
em condições de segurança alimentar 
para serem consumidos no imediato”. A 
mesma fonte acrescenta que “em 2018, o 
Pingo Doce apoiou mais de 430 institui-
ções, localizadas de norte a sul do país e 
Madeira, com mais de 6400 toneladas de 
produtos. Os produtos mais doados nes-
te processo são tipicamente os produtos 

de padaria, frutas, legumes, lacticínios 
e comida do takeaway. Por seu lado, o 
Recheio doou no ano passado 195 tone-
ladas de produtos alimentares a 167 ins-
tituições sociais”.

“ PA R A  R E C E B E R , 
P R I M E I R O  H Á  Q U E  DA R ”

Uma verdade universal em que a Merca-
dona aposta, diz-nos Plácido Albuquer-
que, responsável pela área do Ambiente 
em Portugal, assegurando que “o com-
portamento socialmente responsável 
está organicamente enraizado no seu 
modelo de gestão”. O responsável consi-
dera que “o desperdício de alimentos é 
um problema transversal da responsabi-
lidade de todos os que formam a cadeia 
alimentar. Está diretamente relacionado 
com os hábitos desadequados de aprovi-
sionamento e consumo, bem como com 
uma gestão e manipulação desadequa-
das dos alimentos. Consciente disso, a 
Mercadona desenvolve diferentes estra-
tégias que contribuem para o reduzir”.
Estratégias que passam por “ferramen-
tas internas de gestão que permitem o 
seguimento das vendas e dos stocks em 
tempo real e, ao passar do modelo de pe-
dido automático em lojas por previsão 
para um modelo de pedido por reposição 

ajustado às necessidades de cada loja, é 
possível ajustar os pedidos adequando-
-os à verdadeira procura do ‘Chefe’ (como 
habitualmente chama aos seus clientes) 
e reduzindo os excedentes nas lojas” e 
“sempre que possível, estes excedentes, 
que são cada vez menos, são doados a 

instituições/entidades sociais, junta-
mente com os produtos que não estão 
aptos para venda por pequenas imper-
feições na embalagem, mas que estão em 
perfeitas condições para serem consumi-
dos com total segurança”.
Por seu lado, fonte do Lidl Portugal diz 
à DISTRIBUIÇÃO HOJE que “o Lidl tem 
vindo a desenvolver uma estratégia ativa 
para a redução do desperdício, através de 

“Em 2018, o Pingo Doce apoiou 
mais de 430 instituições, 
localizadas de norte a sul do país 
e Madeira, com mais de 6400 
toneladas de produtos”
Jerónimo Martins

“O desperdício de alimentos 
é um problema transversal da 
responsabilidade de todos os que 
formam a cadeia alimentar”
Plácido Albuquerque, Mercadona
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iniciativas que passam pela Data Limite 
Lidl, gestão eficiente do inventário, ven-
da a granel, doação de alimentos, sensi-
bilização do cliente, entre outras”.
Enquanto na Makro, Nuno Nogueira Oli-
veira, Quality Assurance manager & Sus-
tainability officer, refere que “a questão 
do desperdício alimentar é tratada de 
uma forma muito responsável e trans-
parente. Todos os produtos que passam 
o prazo de validade indicado pelo forne-
cedor são destruídos. Contudo, os pro-
dutos que se encontram perto do final 
da sua validade, esses sim, são doados 
a instituições próximas da Makro e das 
regiões onde as suas lojas se encontram 
localizadas” e “relativamente a produtos 
frescos, quando já não têm a qualidade 
necessária para os nossos clientes ou até 
mesmo o calibre adequado para venda, 
são muitas vezes também doados a par-
ques de contacto com a natureza e com 
a vida animal”.

E F I C I Ê N C I A  N A  G E S TÃO 
D E  STOCKS

Tal como na Mercadona, também Mar-
tinho Lopes, administrador do Inter-
marché, refere que “começamos por 
trabalhar a questão do desperdício ali-
mentar na sua base, através da gestão de 
stocks. Para além disso, o envolvimento 
em compromissos solidários, que se en-
contram inseridos na política de desen-
volvimento sustentável do grupo, é algo 
em que temos apostado cada vez mais e 
tem sido uma âncora fundamental para 
a diminuição do desperdício alimentar. 
Assim, o Intermarché já adotou várias 
medidas como a valorização de boas 
práticas, a celebração de protocolos com 

associações de ajuda alimentar, a doação 
de produtos a associações locais e ainda 
a venda a um preço reduzido de produtos 
com aproximação de fim validade”.
Apesar de objetivos e preocupações “ali-
nhadas”, “o nosso modelo de negócio pre-
vê independência total dos donos de loja, 
que podem gerir esta questão conforme 
as necessidades da localidade onde os 
seus pontos de venda estão inseridos. 
Esta proximidade entre o dono de loja e 
a comunidade tem duas mais-valias: por 
um lado, permite um profundo conheci-
mento dos hábitos de consumo da loca-
lidade onde a sua loja está implantada, o 
que faz com que os stocks sejam geridos 
de forma muito racional. Por outro lado, 
o desperdício é encaminhado para as ins-

tituições que mais precisam, porque os 
donos de loja vivem nas localidades e co-
nhecem bem as necessidades da comu-
nidade”, sublinha Martinho Lopes.

M I N I M I Z A R  O  D E S P E R D Í C I O

Para reduzir o mais possível o desperdí-
cio alimentar, as cadeias implementam 
várias políticas e levam a cabo diversas 
iniciativas, como nos explica fonte do 
Lidl, “das quais destacamos: Data Limite 

Lidl (DLL) – De forma a permitir que os 
clientes tenham o artigo com mais tem-
po de vida em sua casa, nos produtos 
que vendemos, além da data de validade 
colocada na embalagem pelo produtor, 
colocamos uma data de validade que 
apelidamos de DLL, que antecede a pri-
meira”, a DLL não vem expressa no pro-
duto, sendo um procedimento interno do 

Lidl que, ao ver que os produtos estão a 
aproximar-se da DLL, baixa-lhes o preço, 
em benefício do consumidor e como for-
ma de combater o desperdício.
A mesma fonte continua especificando 
outras medidas que o Lidl toma: “Ven-
da a granel/unidose – Minimizamos o 
desperdício através da venda a granel de 
produtos de padaria e pastelaria, assim 
como de fruta e legumes ou marisco, per-
mitindo aos clientes escolherem exata-
mente a quantidade pretendida, minimi-
zando assim a compra de produtos que 

41

“O Lidl tem vindo a desenvolver 
uma estratégia ativa para a 
redução do desperdício, através de 
iniciativas que passam pela Data 
Limite Lidl”
Lidl Portugal

“O envolvimento em compromissos 
solidários, que se encontram 
inseridos na política de 
desenvolvimento sustentável 
do grupo, é algo em que temos 
apostado cada vez mais e tem 
sido uma âncora fundamental 
para a diminuição do desperdício 
alimentar”
Martinho Lopes, Intermarché
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poderiam ser, posteriormente, desperdi-
çados; Gestão eficiente do inventário – 
Procuramos que as encomendas sejam 
ajustadas às necessidades de cada loja e 
dos nossos clientes. Através das nossas 
ferramentas de gestão, cada chefe de loja 
sabe exatamente as melhores quantida-
des a encomendar, evitando o excesso e 
o desperdício; Sobras alimentares con-
vertidas em ração animal – Converte-
mos as nossas sobras de pão, pastelaria 
específica e peixe em ração para animais, 
numa lógica de economia circular; Proje-
to Realimenta – O nosso contributo para 
ajudar a diminuir o desperdício alimen-
tar é também feito através do projeto 
Realimenta, que faz chegar a mais de 150 
IPSS parceiras – entre as quais a Refood, 
a Zero Desperdício e dezenas de IPSS de 
âmbito local – alimentos que estão em 
condições de consumo, mas que não 
obedecem a todas as condições comer-
ciais. Este projeto está já implementado 
em praticamente todo o país, incluindo 
não só as lojas, mas também a sede da 
empresa, onde são doadas as sobras das 
refeições diárias em perfeitas condições 
de consumo; e Sensibilização de clientes 
– Participámos na campanha lançada 
pela APED Datas de validade – ‘Saber 
a diferença, faz a diferença’, que tinha 
como objetivo ajudar o consumidor a 
interpretar e distinguir as diferentes in-
dicações das datas de validade, rentabili-
zando o consumo dos produtos e evitan-
do o desperdício alimentar”.

S O L U Ç Õ E S  D I V E R S AS

Rita Cruz salienta que “o grupo Auchan 
está sempre em contacto com diferen-
tes associações, para oferecer alguns 
alimentos que não são vendidos nas lo-
jas. Estabelecemos diferentes parcerias, 
como a Dar e Acordar, a Refood ou ou-
tras instituições locais. Como referência, 
podemos dizer que, em 2018, efetuámos 
doações de excedentes alimentares de, 
aproximadamente, 2 milhões e 300 mil 
euros. Estas doações apoiaram 81 IPSS 
e 29 associações de apoio a animais”. E 
explica que “especificamente para fruta e 
legumes temos a opção de Self-Discount 
onde oferecemos, a um preço mais con-
veniente, frutas e legumes com defeitos 
naturais que não colocam em causa a 
qualidade do produto, mas que normal-
mente são desperdiçados para consumo”.

Na Sonae, Pedro Lago enumera ainda 
“outros programas no âmbito do desper-
dício alimentar, como o Transformar.te 
da Missão Continente, através do qual 
desenvolvemos produtos de economia 

circular como o Panana e a gama de Do-
ces e Chutneys – feitos a partir de frutas 
e legumes que perdem o seu valor co-
mercial, mas preservam condições de 
consumo irrepreensíveis”, frisando: “Isto 
significa que temos produtos a serem 
reaproveitados numa base diária”. Re-
centemente, “lançámos a primeira cerve-
ja do mercado feita a partir de exceden-
tes das nossas padarias, em parceria com 
a Vadia – uma cerveja única, artesanal, 
que combate o desperdício alimentar”.
Além disso, afirma o diretor de Projetos 
de Sustentabilidade e Economia Circular 
do Continente, “todas as nossas lojas têm 
parcerias com, no mínimo, uma institui-
ção local para doação dos excedentes 
alimentares, desde que estes conservem 
condições ideais de consumo, ou seja, em 
que a perda aconteça apenas no que diz 
respeito ao seu carácter comercial. Es-
tas são instituições de solidariedade so-
cial de apoio a pessoas e animais com as 
quais mantemos uma relação de extrema 
proximidade, para os quais se conseguem 
reaproveitar bens de categoria pet, mas 
também produtos do talho, por exemplo. 
As doações são feitas com uma base diá-
ria e decorrem todo o ano, de norte a sul 
do território continental e arquipélagos. 
Envolvem mais de 270 espaços Continen-
te e respetivos colaboradores, que assegu-
ram a sua entrega de acordo com as ne-
cessidades das instituições beneficiadas”.

A P R OV E I TA M E N TO  D E  F R U TAS 
E  L E G U M E S  ‘ F E I O S ’

Também a fonte oficial do grupo Jerónimo 
Martins nos diz que “para além dos pro-
tocolos estabelecidos com as IPSS para a 
doação destes produtos, por exemplo, em 
2011, o Pingo Doce foi a primeira empresa 
de distribuição alimentar a aderir ao mo-
vimento Zero Desperdício, desenvolvido 
pela associação DariAcordar e, em 2014, 
estabeleceu uma parceria com a Refood”. 
E informa que “nas relações com os for-
necedores, compramos fruta e vegetais 
não calibrados que, anteriormente, eram 
abandonados nos campos. Desta forma, 
procuramos contribuir para a redução do 
desperdício a montante das nossas ope-
rações, ao mesmo tempo que garantimos 
que estes produtos, cujo perfil nutricional 
é igual aos outros, são integrados na ca-

“Em 2018, o Continente, através da 
Missão Continente, reaproveitou 
um total de 11 milhões de euros 
em excedentes alimentares e não 
alimentares”
Pedro Lago, Continente
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deia de valor”, o mesmo se passando com 
“os vegetais vulgarmente chamados de 
‘feios’, são incorporados nas sopas confe-
cionadas no Pingo Doce ou são transfor-
mados em produtos de 4.ª gama, ou seja, 
soluções alimentares de conveniência 
de vegetais cortados e lavados prontos a 
utilizar. Nas lojas Recheio, estes produtos 
‘feios’ são também vendidos, na sua for-
ma original, a um preço reduzido”.
Assim, conclui a fonte da Jerónimo Mar-
tins, “nos últimos três anos, e como resul-
tado destas iniciativas, o Pingo Doce e o 
Recheio aproveitaram do setor primário, 
assegurando a sua introdução na cadeia 
de valor, cerca de 40 mil toneladas de fru-
ta e legumes não calibrados”.

S E N S I B I L I Z A Ç ÃO ,  E D U CA Ç ÃO 
E  CA PAC I TA Ç ÃO

As cadeias de distribuição vão um pouco 
mais além nesta luta contra o desperdí-
cio alimentar, apostando igualmente na 

sensibilização, educação e capacitação 
de consumidores e instituições sociais.
“Acreditamos que podemos fazer a dife-
rença através da sensibilização e da edu-
cação, com vista à prevenção do desperdí-
cio e não apenas do remedeio da situação. 
Por isso, trabalhamos esses temas através 
de inúmeras iniciativas que desenvolve-
mos ao longo do ano, de que se destacam 
o programa Escola Missão Continente, a 
conferência Portugal Saudável e o dona-
tivo Missão Continente”, afirma Pedro 
Lago, acrescentando: “Nas lojas há ainda 
as Etiquetas cor-de-rosa que indicam a 
redução do preço de alimentos que es-
tão a chegar ao fim da validade. Esta é 
uma iniciativa que espelha bem como a 
prevenção é o foco prioritário das nossas 
operações e equipas de projeto”.
Por seu lado, a fonte do Lidl refere a “ca-
pacitação do 3.º setor – Através da nossa 
doação, no âmbito da campanha Promo-
ção do Bem, a ReFood Algarve adquiriu 
uma carrinha e criou espaço para a con-
cretização da sua missão de combate ao 

desperdício alimentar. Doámos ainda 
uma carrinha à Refood Cascais e ao Ban-
co Alimentar, para recolha de alimentos”.
Já Nuno Nogueira Oliveira, da Makro 
Portugal, diz que “por outro lado, e dada 
a nossa política de compliance, ofertas 
que recebemos ao nível de formações e 

promoções dos nossos fornecedores, são 
também encaminhadas para institui-
ções. Um dos pilares da empresa assenta 
na Responsabilidade Social e no envolvi-
mento da marca na comunidade. Além 
de todo o trabalho que a Makro desen-
volve com instituições de carácter social 
de proximidade, anualmente, esta é mais 
uma forma de colaborar e ajudar estas 
mesmas instituições”. 

“Os produtos que se encontram 
perto do final da sua validade, 
esses sim, são doados a 
instituições próximas da Makro”
Nuno Nogueira Oliveira, Makro
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O desperdício no mercado alimentar 
tornou-se um grande desafio para os 
retalhistas. Mas, como reduzi-lo e criar 
um negócio mais sustentável? Vejamos 
como a visibilidade em tempo real da 
cadeia de abastecimento pode reduzir o 
desperdício alimentar.
No mercado atual, as exigências 
manifestadas pelos clientes resultaram 
não só em maiores eficiências em 
termos de velocidade e comodidade 
da cadeia de abastecimento, como 
também estão a forçar cada vez mais os 
retalhistas a abordarem as expectativas 
relativas a uma melhor sustentabilidade. 
As consequências de acompanhar os 
desejos dos clientes nem sempre são 
fáceis e podem ter um efeito adverso nos 
planos e processos comerciais a curto 
prazo, especialmente se a sua cadeia de 

abastecimento não for tão integrada e 
transparente quanto deveria ser. Mesmo 
a mais pequena ineficiência pode resultar 
em vários tipos de desperdício durante a 
produção, transporte e até eliminação.
Ao longo dos últimos anos, o mercado 
alimentar tem sido objeto de escrutínio 
e pressão intensa para reavaliar a sua 
abordagem ao combate ao desperdício 
alimentar, com cerca de 88 milhões 
de toneladas de desperdício gerado 
anualmente na UE, sendo que 40% dos 
alimentos nem sequer chegam ao mercado.
O problema é que sem informações em 
tempo real sobre o estado e condição 
exatos dos produtos e do inventário 
na cadeia de abastecimento de ponta 
a ponta, que opções têm as empresas 
para abordar o desperdício e melhorar o 
envolvimento dos clientes? 

A  FA LTA  DE  V IS IB IL IDA DE 
DA  CA DEIA  DE  A BASTECIMENTO
O mundo está pronto para mudar. De 
acordo com a REFRESH, um projeto de 
investigação da UE contra o desperdício 
alimentar, os recursos perdidos e 
desperdiçados na Europa seriam 
suficientes para alimentar todas as 
pessoas famintas no mundo, duas vezes. 
É uma mensagem que os consumidores 
de todo o mundo estão a levar a sério. 
Desde sacos reutilizáveis a palhinhas de 
papel, de artigos de higiene sem garrafas 
a dietas sem carne, as pessoas estão a 
adotar passos concretos para reduzir o 
desperdício e esperam que as empresas 
às quais compram produtos façam o 
mesmo.
No Reino Unido, por exemplo, os 
merceeiros comprometeram-se a reduzir 

Amir Harel
Diretor-geral de Soluções 

de Visibilidade da Zetes 

DESPERDÍCIO 
ALIMENTAR 

NA CADEIA DE 
ABASTECIMENTO
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para metade o desperdício alimentar “da 
quinta para o prato” até 2030. Embora 
felicitemos os grandes retalhistas por 
implementarem ideias inovadoras, como 
a introdução nos supermercados de 
vegetais que não cumprem os requisitos 
estéticos devido ao seu formato ou 
aparência, de forma a combater o 
desperdício, é através da análise da 
produção de desperdício a um nível mais 
granular que será possível alcançar um 
impacto ambiental positivo numa escala 
bastante maior e eficaz.
Contudo, uma investigação recente da 
Sapio, em nome da Zetes, revela que os 
atuais níveis de visibilidade da cadeia de 
abastecimento estão longe da perfeição, 
com 94% das organizações inquiridas a 
indicarem que lhes falta transparência ao 
longo da cadeia de abastecimento.

DE SBLOQUE A R  CA PACIDA DES
Para implementar uma resolução 
adequada, é imperativo compreender 
a causa do desperdício. São muitos 
os fatores que contribuem para o 
desperdício, desde inventário em 
excesso, que resulta de previsões e 
encomendas falhadas e/ou tardias, 
assim como o tempo perdido durante 
o processo de distribuição, a par de 
modelos de transporte ineficazes, que 
podem ser devastadores para quaisquer 
produtos de vida útil reduzida. Apenas 
30% das organizações têm visibilidade 
total das mercadorias em trânsito. 
Consequentemente, a abordagem do 
desperdício alimentar que ocorre em 
cada fase da cadeia de abastecimento 
representa uma tarefa complexa. 
A investigação indica que 79% acreditam 

que uma melhor visibilidade teria 
um efeito material na redução do 
desperdício. Numa análise às potenciais 
poupanças, estima-se que as cadeias 
de abastecimento possam reduzir o 
desperdício alimentar em 240 mil milhões 
de euros.
Por exemplo, reduzir as viagens sem 
carga, melhorar as entregas realizadas 
à primeira tentativa e na totalidade, 
minimizar a movimentação desnecessária 
de stock entre lojas, evitar litígios com 
encomendas e previsões e obter um 
encaminhamento muito mais inteligente 
são componentes críticos de uma cadeia 
de abastecimento eficiente que minimiza 
o desperdício.

EF IC IÊN CIA  EM  TEMPO  R E A L
Dispor de total visibilidade e 
rastreabilidade da cadeia de 
abastecimento é também a chave para 
uma cadeia de abastecimento resiliente, 
o que é especialmente importante 
quando as recolhas e as falhas na 
produção podem causar situações 
de crise e perturbações. Quando os 
retalhistas conseguem partilhar dados 
em tempo real em todo o ecossistema do 
fornecedor podem criar a base para uma 
melhor colaboração, baseada em ligações 
mais fortes e em previsões dinâmicas 
altamente eficazes. 
É também essencial que as empresas 
compreendam como a tecnologia pode 
ser implementada e utilizada para abordar 
cada desafio, quer se trate da redução 
do desperdício através de um transporte 
melhorado ou de níveis de disponibilidade 
de stock mais precisos e dinâmicos.

EN TÃO,  POR  ON DE  COMEÇA R ?
A consciência ambiental na era digital 
vai continuar a ter um grande impacto 
nos retalhistas. A visão de transformar 
“da quinta para o prato” e eliminar o 
desperdício alimentar da cadeia de 
abastecimento é ambiciosa. Para 
ser bem-sucedida, os retalhistas 
devem começar por pequenas ações, 
identificando primeiramente as áreas 
prioritárias em que podem ser obtidas 
vitórias rápidas e de elevado impacto. 
Quando começarem a ver os resultados, 
poderão expandir as ações rapidamente e 
alcançar a derradeira visibilidade total da 
cadeia de abastecimento. 

iStock
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ditado diz que os “olhos tam-
bém comem”, mas, na verdade, 
é o olfato que acarreta mais 
memórias. Que nos transporta 
para determinado momento 

ou sensação. Não é, por isso, de admirar 
que os fabricantes de alimentos queiram 
dar a ideia de que o seu produto é o mais 
fresco possível. Ou conseguir associar 
determinado produto a uma determina-
da ideia. Seja ela de frescura, de saúde, de 
natureza…
Imagine abrir uma embalagem de ba-
tatas fritas com sabor a bacon e sentir 
“aquele” cheirinho… ou comprar uma 
embalagem de nozes e o aroma lembrar-
-lhe o Natal passado em casa dos fami-
liares, junto à lareira. Impossível? Nem 
por isso. O olfato é o sentido que mais in-
fluencia o ser humano. É ele que acarreta 
o maior número de memórias (olfativas).
Foi a pensar nisto que a Gasin desen-
volveu uma solução que promete dar 
um aroma “extra” aos produtos embala-
dos. A explicação mais técnica diz que 
se trata de uma solução que “vaporiza 
aromas naturais, como óleos essenciais, 
na mistura de gases envolvida no proce-
dimento de embalagem dos alimentos 
em atmosfera protetora (MAP – Modified 
Atmosphere Packaging) e sem passos de 
produção adicionais”.
Mas antes de explicar a questão do adi-
cionamento dos aromas, convém ex-
plicar o que já é feito. Hoje, os produtos 
(alimentares embalados) atualmente 
distribuídos utilizam um sistema que 
consiste em colocar uma camada prote-
tora nas embalagens de alimentos. Trata-
-se de uma atmosfera composta por um 
(ou mais) gás (completamente ajustado 

ao consumo alimentar). A vantagem, 
segundo Paulo Magalhães, responsável 
pela Gasin em Portugal, “é que isto garan-
te, por mais tempo, a qualidade original 
dos produtos”. A diferença em relação 
à nova solução (com o nome de 
Freshline Aroma MAP) é que 

lhães, no decorrer de vários trabalhos 
dedicados ao marketing sensorial, que 
detetou que o ser humano é especial-
mente influenciado pelo odor. Não só 
abre o apetite como influencia a perce-
ção do sabor e influencia o próprio sabor 
dos alimentos. 
No entanto, há ainda algumas limitações. 
Por enquanto, o sistema só funciona em 
embalagens de produto não congelado. 

Aliar aromas e remeter para uma determinada memória ou sensação. É esse 
o objetivo da nova solução da Gasin que permite adicionar aromas a produtos 

embalados. Não só aufere mais qualidade aos produtos como traz valor acrescentado 
aos mesmos. Sem esquecer que potencia a perceção de qualidade (e com isso a 

compra dos mesmos) e influencia o sabor dos produtos.

TEXTO: ALEXANDRA COSTA

O CHEIRO 
(TAMBÉM) VENDE

“permite que os fabricantes possam adi-
cionar aroma na mistura de gases já utili-
zada na embalagem”. 
Imagine que abre uma embalagem de 
espinafres, por exemplo, e, imediatamen-
te, sente o aroma dos espinafres frescos 
ou do cheiro do campo. É este o objeti-
vo. Conseguir associar um aroma e, com 
isso, uma memória olfativa aos produtos. 
Tudo isto surgiu, explica Paulo Maga-

O objetivo 
é conseguir 
associar um 
aroma e, com isso, 
uma memória olfativa 
aos produtos
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Por isso, se estava a pensar em comprar 
uma refeição de Bacalhau à Brás e sentir 
o cheirinho ao abrir a embalagem… la-
mento, mas para já ainda não. Talvez um 
dia. Para já, terá de se contentar com em-
balagens de batatas fritas, frutos secos e 
verduras.
A solução foi desenvolvida no departa-
mento de investigação e desenvolvimen-
to em Barcelona, em parceira com a filial 

portuguesa. Não é, por isso, de admirar 
que Portugal e Espanha tenham sido os 
primeiros a apresentar a Freshline Aroma 
MAP ao mercado. Apresentada no início 
do ano encontra-se, já, em fase de tes-
tes com algumas empresas. Porque não 
se trata de algo predefinido. Não é uma 
questão de ter o aroma A, B ou C para os 
produtos X, Y e Z. Cada fabricante tem a 
sua ideia do que pretende e depois é uma 

questão de descobrir o aroma certo, fa-
zer testes… Porque nem todos os aromas 
são utilizáveis. Há que descobrir qual o 
aroma mais adequado a cada produto. 
Ainda sem datas de quando o primeiro 
produto estará, efetivamente, no merca-
do, o certo é que a adesão (pelo menos 
em termos de pedidos de informação) 
tem sido grande. Não só por cá, mas tam-
bém em Espanha. 
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são tendências globais que se refletem, e muito, na charcutaria. Nesta categoria, onde os consumidores reclamam 

sabor e qualidade, associando-os a processos artesanais de fabrico, as principais tendências de mercado aliam 
tradição a modernidade. O que importa é manter a autenticidade nas novas receitas e formatos.

TEXTO: GABRIELA COSTA // FOTOGRAFIA: ISTOCK

ALIAR TRADIÇÃO A MODERNIDADE
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se observam no que respeita à ca-
tegoria “charcutaria”? De acordo 
com marcas e retalho, a escolha 
de produtos saudáveis e a prefe-

rência por comida de fácil e rápida confe-
ção e por opções de snacking e takeaway 
aliam-se cada vez mais à exigência de 
qualidade associada ao reconhecimento 
da tradição e dos processos artesanais de 
fabrico destes produtos.
Segundo Cátia Costa, senior marketing 
manager na Nobre Alimentação, atual-
mente verifica-se que “o consumidor está 
mais informado, interessado e exigente, 
procurando produtos de qualidade e 
marcas com as quais possa estabelecer 
uma relação de confiança”. Neste seg-
mento, os produtos de charcutaria tra-
dicionais “continuam a ser os mais pro-
curados” pelos consumidores, garante. 
Contudo, existe “uma preocupação cres-
cente com a escolha de opções alimenta-
res mais equilibradas, com menor teor de 
sal ou gordura, mas sem nunca abdicar 
do fator sabor”, defende a responsável.
De forma a acompanhar este novo pa-
radigma, a Nobre “tem apostado forte-
mente em ouvir os consumidores e em 
desenvolver produtos que correspondam 
às tendências do mercado”. Prova disso 
são ofertas do seu portfólio como a gama 
Nobre Cuida-t+ ou a gama Peito de Peru 
Extra Nobre (com redução do teor de sal, 
alto teor em proteína e isenção de glú-
ten), ou os fatiados Nobre Vegalia, uma 
oferta de proteínas alternativas que pode 
ser desfrutada por vegetarianos e flexita-
rianos no livre serviço ou no balcão.

Na opinião de Cátia Costa, a conveniên-
cia é também uma tendência, já que ”o 
estilo de vida dos dias de hoje retira cada 
vez mais tempo às pessoas para cozinhar, 
o que leva a que procurem produtos prá-
ticos que lhes poupem tempo”. Neste 
contexto, a marca “também tem vindo 

a inovar noutras categorias”, de que são 
exemplo os hambúrgueres e nuggets ve-
getarianos Nobre Vegalia.
A senior marketing manager sublinha que 
“a Nobre tem vindo a reinventar a tra-
dição, mas esta faz parte do seu ADN”. 
Neste sentido, “procuramos manter-nos 
fiéis às nossas receitas e processos de fa-
brico, garantindo o sabor e qualidade dos 
produtos, que a par do reconhecimento 
da marca são fatores decisivos que nos 
diferenciam”.
O diretor de marketing da Izidoro tam-
bém defende que os consumidores “es-
tão cada vez mais informados, exigentes 

e conscientes do impacto que as suas 
escolhas alimentares têm na sua vida e 
no ambiente”. Sublinhando que a char-
cutaria “está com enormes desafios pela 
frente e que, por isso mesmo, precisa de 
se reinventar, quer na oferta quer na for-
ma como se relaciona com as pessoas”, 
Marco Andrade afirma que existem hoje 
três grandes preocupações na mente dos 
consumidores: bem-estar, conveniência 
e sustentabilidade.
Estas tendências “têm vindo a impor-se 
também nesta categoria”, e são “o foco da 
marca Izidoro”. A qual tem a preocupa-
ção de aliar sempre a estas tendências “a 
qualidade e o sabor, porque esses são be-
nefícios que os consumidores reclamam 
como fundamentais na charcutaria”.
Em matéria de sustentabilidade, a marca 
fez um “elevado investimento” em painéis 
fotovoltaicos, que constitui uma das três 
maiores unidades de produção indus-

trial, em Portugal, para autoconsumo. 
E integra a otimização de consumo de 
materiais de embalagem e a economia 
circular na sua atividade. Marco Andrade 
conclui que a empresa quer que os con-
sumidores reconheçam na marca “um 
maior empenho na defesa do meio am-
biente, mais funcionalidades e mais valor 
pelo seu tempo”.
Sublinhando que “no mundo globaliza-
do de hoje, onde marcas e produtos são 
cada vez mais vistos como homogéneos, 
os produtos artesanais têm tido uma 
grande procura”, o diretor de marketing 
acredita que “os produtos relacionados 

com a autenticidade”, como os alimentos 
“ligados à terra, à origem, à tradição vol-
tam a ter muita procura e a estar associa-
dos a qualidade”.
A marca Damatta alia “as receitas antigas 
e métodos genuinamente tradicionais à 
excelência e qualidade dos processos” da 
Izidoro, sendo disso exemplo o presunto 
que é desenvolvido em Mação, que bene-
ficia de um microclima favorável à pro-
dução e secagem do presunto, mantendo 
“o ‘saber-fazer’ ancestral associado aos 
processos de salga e cura”.
Já no Genuíno – Atelier de Presunto, 
“o conceito de oferta é monoproduto e 
exclusivamente dedicado à comercia-
lização de presuntos e paletas das me-
lhores origens – espanhóis, portugueses, 

“Os produtos tradicionais 
continuam a ser os mais 
procurados, mas há uma 
preocupação crescente com 
a escolha de opções mais 
equilibradas”
Cátia Costa, Nobre

“Tendo em conta o aumento do 
custo da matéria-prima dos 
produtos, mais do que nunca, as 
marcas devem trabalhar em todas 
as dimensões do marketing mix”
Marco Andrade, Izidoro
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italianos, franceses”, explica Frederico 
Collares Pereira. Segundo o responsável 
da marca, trata-se de “produtos 100% 
naturais”, já que até “a própria gordura 
do presunto é um produto natural e até 
recomendado para uma saudável dieta 
alimentar”, conclui.
O dinamismo desta categoria revela-se 
em inovação e, “tendo em conta o au-
mento do custo da matéria-prima dos 
produtos, julgamos que agora, mais do 

que nunca, as marcas devem trabalhar 
em todas as dimensões do marketing 
mix”, defende a Izidoro. Para Marco An-
drade, a inovação deve assumir “um 
maior protagonismo”.
Neste contexto, os lançamentos deste 
ano da marca Izidoro “vêm espelhar de 
forma inequívoca algo que está no nosso 
ADN, aliarmos o conhecimento que te-
mos da carne, ao research e à vontade de 
surpreender os consumidores e respon-
der às tendências de consumo”, detalha.
Para o diretor de marketing, “rejuvenes-
cer a imagem, reinventar a comunicação 
com o consumidor ao longo da jornada 
de compra e aumentar o valor perce-
bido dos produtos, desmistificando os 
dogmas da categoria, são variáveis que 

dinamizaram a categoria em 2019”. Com 
o rebranding da marca Izidoro, “acredita-
mos ter desempenhado um papel funda-
mental”, conclui o responsável.
A Nobre perspetiva também a charcuta-
ria como “uma categoria bastante dinâ-
mica que permite inovar de diversas for-
mas”. Segundo Cátia Costa, “o mercado 
tem vindo a apostar em novos sabores, 
composições alternativas, variedades e 
formatos, muito devido à crescente exi-
gência dos consumidores”.
Enquanto player de referência, a Nobre 
“procura ser o driver do mercado, e o 
foco na inovação é um dos seus pilares 
estratégicos”. Neste contexto, “os prin-
cipais fatores de dinamismo e inovação 
passam pela diversidade e pela procura 

NOVIDADES E FAVORITOS
CONTINENTE
• No Continente, o fiambre, o presunto e os enchidos são, sem dúvida, 

os produtos mais procurados desta categoria.
• A mudança gradual nos hábitos de consumo está a gerar a compra 

de produtos de charcutaria percebidos como mais saudáveis, como 
sejam fiambre de frango ou peru em detrimento do tradicional 
fiambre de porco, por exemplo.

• Salienta-se a presença cada vez maior de produtos clean label, em 
que os conservantes são substituídos por ingredientes naturais que 
cumprem a mesma função. Por exemplo, a beterraba e o aipo são 
conservantes naturais e podem ser usados para esse efeito sem 
alterar significativamente o sabor e textura tradicionais.

GENUÍNO – ATELIER DE PRESUNTO
• Para o Genuíno – Atelier de Presunto, no que respeita a novidades 

entre os vários produtos da categoria charcutaria, e quanto aos que 
são mais procurados, importa acima de tudo ter em consideração 
que “o consumidor dos nossos dias é informado e exigente”.

• A empresa inova tendo em consideração que o consumidor atual “não 
se importa de, por vezes, pagar um pouco mais quando sabe que está 
a comprar um produto de qualidade”.

IZIDORO
• A Izidoro lançou soluções nas categorias da marca – talho, 

charcutaria e mercearia – em três eixos diferentes: uma que 
reforça a sua oferta mais saudável, outra que explora o eixo da 
funcionalidade e outra que explora a vertente da conveniência e das 
refeições rápidas. 

•  No âmbito da categoria do charcuteiro, destaca-se o lançamento da 
gama de fiambres com redução em quilocalorias, com apenas 8 kcal 
por fatia, na versão Perna Extra e Peito Peru. Para quem opta por um 
estilo de vida mais ativo, a marca lançou a gama Mais Proteína, numa 
embalagem dupla que garante sempre mais frescura.

• Para responder a uma tendência de consumo baseada na 
conveniência, a Izidoro lançou três referências: Perna Extra, Peito 

Peru Forno a Lenha e Bacon Fumado, no formato cubos e em 
embalagens de 2 x 75 g, prontas a complementar uma refeição. 

• Para 2020, a empresa tem como pilares fundamentais da sua 
estratégia continuar a reforçar a relação com os consumidores, 
inovar na oferta, e ter a melhor proposta de valor para o shopper. 

• Considerando que “as pessoas gostam de comprar aquilo que 
entendem e, por isso, qualquer inovação deve ser explícita na 
sua proposta de valor”, a Izidoro “quer entrar na lista de compras 
do shopper com produtos diferenciados e cujos benefícios 
sejam percecionados pelos consumidores, proporcionando-lhes 
experiências positivas”.

MAKRO
• A nível de novidades, a Makro tem apostado na charcutaria 

internacional, uma vez que os seus clientes servem cada vez mais 
clientes estrangeiros. De destacar a charcutaria italiana, com 
produtos novos no nosso país e que são muito procurados, já que a 
empresa oferece um sortido bastante completo e produzido em Itália.

• Destaque ainda para o sortido de charcutaria espanhola, ao qual 
se juntarão “novas origens no que à charcutaria diz respeito, 
nomeadamente alemã e francesa”, com as quais a empresa 
trabalhará “num futuro próximo”.

• A Makro terá outras novidades nesta categoria, que os clientes 
poderão ver nos lineares e folhetos durante o início do próximo ano.

NOBRE
• As fatias vegetarianas Nobre Vegalia são um claro exemplo de 

inovação e da procura de ofertas diferenciadas, com variedades 
de espargos, ervas mediterrânicas e legumes. Este lançamento na 
área de charcutaria da empresa permitiu não só alargar a oferta a 
novos consumidores, como também dar opções alternativas aos 
consumidores mais fiéis. 

• As novidades mais recentes reforçam a posição da marca, onde, no 
entanto, o fiambre da Perna Extra Nobre continua a ser o produto de 
referência do mercado.

“O cuidado na apresentação de 
produtos de elevada qualidade é a 
chave do sucesso”
Frederico Collares Pereira, Genuíno – Atelier de 
Presunto
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incessante de novos conceitos que deem 
resposta às necessidades e desejos dos 
consumidores” explicita a senior marke-
ting manager.
Para o Genuíno, no que toca a inovar, “o 
cuidado na apresentação de produtos de 
elevada qualidade é a chave do sucesso”. 
Reconhecendo que “o consumidor atual 
é exigente”, Frederico Collares Pereira 
afirma que o mesmo “tem a preocupação 
de comprar os produtos que lhe inspiram 
maior confiança”.
Quanto à evolução do negócio das marcas 
de charcutaria, a Nobre “regista um ano 
desafiante em que foi possível alcançar os 
objetivos propostos”, garante Cátia Costa. 
O que se deve, em muito, “à forte aposta 
na inovação e alargamento a novas ga-
mas”, que permitiu à empresa “impactar 
de forma positiva o consumidor e o mer-
cado”, conclui a responsável, afirmando 
que a empresa continua a ser o player de 
referência que lidera o mercado de char-
cutaria em Portugal. De acordo com o 
estudo da Kantar “Brand Foot print” para 
Portugal, em 2019, esta foi a marca de ali-
mentação mais escolhida de todo o setor 
alimentar, o que demonstra “que os portu-
gueses continuam a acreditar e a preferir 
os nossos produtos”, diz ainda.
Para a marca Izidoro, “2019 foi um ano 
particularmente importante, marcado 
pelo rebranding e pela inovação, pilares 
fundamentais para o recrutamento de 
novos consumidores e para o reforço 
do papel da marca na categoria”. Como 
explica Marco Andrade, “a inovação tem 
sido o principal fator de crescimento da 
marca” e “podemos até adiantar que as 
inovações dos últimos dois anos já re-
presentam mais de 10% do volume de 
vendas”. 
Contudo, “analisando o mercado e o con-
sumo de produtos mainstream, o peso 

das marcas dos retalhistas tem aumen-
tado”, diz, explicando que “o peso das 
MDD versus o das MDF varia por ciclos e 
estão muito dependentes das estratégias 
de atração do shopper que as insígnias 
desenvolvem, em cada momento, para se 
diferenciar”.
Já o Genuíno – Atelier do Presunto “não 
tem necessariamente marcas próprias, 
limitando-se a comercializar diferentes 
marcas de presuntos”. A empresa tem 
como parceiros “as melhores marcas de 
cada região, de origem controlada”, na 
produção de presuntos.

P R O D U TO S  A R T E S A N A I S 
P R ÁT I C O S  E  S AU DÁV E I S

Os produtos de charcutaria “fazem parte 
da cultura e tradição alimentar em Por-
tugal”, pelo que irão continuar a marcar 
presença nos carrinhos de compras dos 
portugueses. Com “origem histórica na 
necessidade de conservação das car-
nes”, foram sendo incluídos na nossa 

cultura gastronómica “pela sua grande 
riqueza em sabores e texturas”, como 
sublinha Tiago Mora, diretor da unidade 
de negócio de charcutaria e queijos do 
Continente. 
Contrariando a perceção generalizada 
de que, sendo produtos transformados, 
são menos saudáveis, Tiago Mora defen-
de que, “se consumidos com moderação, 
são produtos com características protei-
cas muitos interessantes, sendo que al-
guns são inclusivamente recomendados 
para uma rápida recuperação muscular 
após exercício físico”. Acresce que uma 
das tendências neste segmento “é o de-
senvolvimento de produtos que mante-
nham as mesmas texturas e sabores dos 
produtos tradicionais, mas que apresen-
tem menores teores de sal e de gordura, 
os quais são os maiores indutores da 
atual perceção do consumidor”, conclui.
Outro aspeto relevante, na perspetiva 
do Continente, é que o conceito de ali-
mentação saudável está também a evo-
luir para estilo de vida saudável, “que 
compreende outras valências e é mais 
lato”. Por exemplo, “a saúde mental é um 
aspeto muito importante no âmbito do 
estilo de vida saudável e tem-se tornado 
cada vez mais relevante para o equilí-
brio do indivíduo. Os produtos indul-
gentes, com os quais temos uma relação 
emocional forte, têm aqui um papel fun-
damental. E neste aspeto, em concreto, 
a charcutaria cumpre muito bem, já que 
faz uma ligação com as nossas origens 

“Num futuro próximo, haverá 
cada vez mais produtos vegan 
e ‘bio’ nesta categoria”
Tiago Baptista, Makro
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socioculturais, os sabores tradicionais 
com que as famílias portuguesas se 
identificam”.
Segundo Tiago Mora, “é com esta con-
vicção que o Continente desenvolve e 
apresenta uma vasta oferta de produtos 
provenientes das diferentes regiões de 
Portugal, com o objetivo de recuperar 
a tradição e o sabor tradicional, muitas 
vezes garantidos pelos processos artesa-
nais de fabrico”.
Também para a Makro, as principais ten-
dências nesta categoria aliam tradição a 
modernidade: os clientes procuram so-
bretudo “produtos com qualidade, sau-
dáveis, com tradição e com os formatos 
adequados às suas necessidades especí-
ficas”, detalha Tiago Baptista, comprador 
júnior proc. meat & delicatessen da Makro 
Portugal. 
Tendo em conta que o target da Makro 
são os clientes HORECA, “uma das ten-
dências que se observa é nos formatos, 
em que os fatiados estão em grande cres-
cimento”, diz o responsável, adiantando 
que “as normas de segurança alimentar, 
o tempo poupado na preparação e a uni-
formização das doses são os principais 
impulsionadores deste crescimento”. 
De acordo com Tiago Baptista, verifica-se 
ainda “a procura por produtos com uma 

ficha técnica clara e uma atenção cada 
vez maior dos clientes aos ingredientes 
utilizados” na composição do produto. 
O que se relaciona com “um aumento 
na procura por produtos saudáveis, es-
pecialmente por produtos com teor de 
sal reduzido e produtos de aves, que são 
vistos como mais saudáveis”. Paralela-
mente, a Makro “identifica claramente a 
procura por produtos mais tradicionais”, 
o que justifica a aposta da empresa na 
marca própria Sabores Lusitanos, “que 
alia os métodos de produção tradicionais 
e característicos de cada região à utiliza-
ção de matéria-prima de qualidade supe-
rior, resultando num produto premium”.
Em relação à preferência por refeições 
prontas, e tendo em conta o cliente tar-
get deste retalhista, a Makro está “a dar 
os primeiros passos, acompanhando os 
clientes neste percurso”.
No que respeita à evolução do negócio 
desta categoria no retalho em 2019, de 
acordo com o Continente e a Makro, o 
balanço é positivo. Segundo Tiago Mora, 
esta categoria continua a crescer “a um 
bom ritmo, o que não nos espanta, pois a 
charcutaria faz parte da ‘mesa’ portugue-
sa e é uma categoria de produto ‘querida’ 
de todos nós”.
Quanto ao peso das marcas próprias e 
de fornecedor no segmento, o diretor 
de unidade de negócio de charcutaria e 
queijos do Continente diz simplesmente 
que esta “é uma insígnia que pretende 

“Há evoluções interessantes 
na harmonização dos sabores 
tradicionais com outros mais 
modernos e urbanos”
Tiago Mora, Continente
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oferecer um vasto leque de produtos aos 
seus consumidores e, por isso, apresenta 
em cada segmento várias propostas dife-
rentes, entre produtos de marca própria e 
de marcas de fabricante. É o consumidor 
quem, de acordo com as suas preferên-
cias, deverá escolher o que mais o atrai”.
Certo é que, todos os anos, o Continente 
faz “uma aposta muito significativa” na 
charcutaria que se materializa em diver-
sos projetos. Tiago Mora destaca dois: 
“A preferência que a insígnia tem pela 
produção nacional”, através do Clube de 
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Produtores Continente, comprando em 
2018 mais de 250 milhões de euros; e as 
Feiras de Queijos, Enchidos e Vinhos do 
Continente, que decorrem em janeiro/ 
/fevereiro e setembro/outubro todos os 
anos. Estes eventos resumem “aquilo que 
sempre pretendemos com a marca Con-
tinente: uma forte proximidade com os 
nossos clientes e uma presença familiar 
com escala”, numa loja onde “estão segu-
ros de que encontrarão todos os produ-
tos de que necessitam para o seu bem-es-
tar e alimentação”.
Também na Makro, 2019 traduz-se num 
“ano desafiante, uma vez que tivemos um 
aumento muito significativo no preço do 
porco, consequência de um surto de pes-
te suína africana na China, o que levou 
o maior produtor e consumidor global a 
procurar matéria-prima nos mercados 
internacionais, fazendo o preço dispa-
rar”. Apesar deste e de outros desafios, a 
grossista atingiu as metas a que se pro-
pôs, avança Tiago Baptista.
No que toca ao peso das marcas de for-
necedor e marcas próprias, o junior buyer 
considera que “temos uma relação equi-
librada, em que a evolução tem sido de 
um aumento do peso das nossas marcas 

(Aro, Makro Chef e Sabores Lusitanos), 
uma vez que tentamos sempre oferecer 
uma excelente relação entre preço, qua-
lidade de produto e formatos adequados 
às necessidades dos nossos clientes”.
Na sua opinião, o dinamismo e inovação 

na charcutaria passam, neste momento, 
por “uma aposta em produtos mais sau-
dáveis e por um trabalho de melhoria e 
aperfeiçoamento das fichas técnicas dos 
produtos, transmitindo uma ideia clara 
de segurança, qualidade e transparência 
que seja adequada a um cliente que tem 
cada vez mais preocupações com a saú-
de e com a alimentação”. Nesse sentido, 
Tiago Baptista acredita que, num futuro 
próximo, haverá cada vez mais produtos 
vegan e “bio” nesta categoria.
Na perspetiva do Continente, o maior 
fator de dinamismo na charcutaria ad-
vém de “tornar o produto mais funcio-
nal, bem como comunicar melhor com 
o consumidor sobre a sua importância 
nutricional, emocional e sociocultural”. 
Ainda que, na verdade, este seja “um se-
tor muito tradicional”, e assim permane-
ce maioritariamente.
Contudo, e como comenta Tiago Mora, 
“há evoluções interessantes na harmoni-
zação dos sabores tradicionais com ou-
tros mais modernos e urbanos, como são 
exemplos produtos com trufa, mesclados 
com queijo ou ervas aromáticas”.
Ainda na perceção do Continente, o 
snacking é cada vez mais um momento 
de consumo relevante no dia a dia do 
consumidor e isso tem levado ao apare-
cimento de produtos mais convenientes, 
como é o caso das lascas de presunto de-
sidratadas. 

DA CHARCUTARIA 
PARA A MESA
A conveniência é uma das tendências de 
consumo que mais se reflete na categoria 
charcutaria e, no Pingo Doce, esta secção 
vende comida fresca para takeaway. De 
acordo com João Freitas, diretor da área de 
negócio de meal solutions do Pingo Doce, 
“ainda que não se possa generalizar, há 
uma tendência evidente: grande parte dos 
consumidores tem cada vez menos tempo 
e disponibilidade para prepararem refeições”. 
Por esse motivo, “as propostas de refeições 
prontas têm vindo a ganhar espaço 
nos supermercados”. Também a nível 
internacional, “temos assistido nos mercados 
mais desenvolvidos a uma evolução do retalho 
alimentar nesse sentido, com as grandes 
cadeias a apostarem mais intensamente 
neste tipo de soluções”, afirma ainda.
Consciente de que “a possibilidade de 
combinar a qualidade de uma refeição 
caseira com a praticidade de uma refeição 

cómoda e rápida tem-se revelado uma opção 
cada vez mais atrativa para o consumidor”, 
o Pingo Doce tem apostado, nos últimos 
anos, em dar espaço à área de takeaway e 
restauração nas suas lojas, “assumindo não 
só um papel comercial, mas constituindo-se, 
também, como um espaço de convivência 
social” dentro das lojas. Nas palavras de João 
Freitas, “somos hoje uma das maiores cadeias 
de restauração em Portugal, quer através dos 
nossos restaurantes em loja, quer através do 
serviço de takeaway”, graças ao qual “todos 
os dias milhares de consumidores, de todas 
as idades e gerações, vêm ao Pingo Doce 
comprar a sua refeição”.
Na opinião do diretor da área de negócio de 
meal solutions do Pingo Doce, a alimentação 
“tem evoluído e sofrido grandes mudanças ao 
longo dos últimos anos, com o aparecimento 
de novas tendências de consumo”, entre 
as quais uma maior preocupação com a 
saúde”, o que “implica uma preocupação 
com os ingredientes, as suas origens e 
perfis nutricionais”, obrigando a indústria “a 
desenvolver soluções que vão ao encontro 
destas tendências”.

“O consumidor procura cada vez 
mais soluções imediatas e de 
conveniência”
João Freitas, Pingo Doce






