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“AQUELE QUE NÃO DEVE 
SER NOMEADO”

Escrever um editorial relativamente à realidade 
vivida atualmente com o “Aquele que não deve ser 
nomeado” (lembram-se de Lord Voldemort na saga 
de Harry Potter?) é estar a escrever sobre algo 
que, após a leitura destas breves linhas, já está 
completamente desatualizado, tal é o fluxo de 
(des)informação que por aí corre. Mas arrisco-me 
à mesma.
Em Portugal, é generalizada a ideia de que os media 
andavam ávidos por dar a notícia de que “Aquele que 
não deve ser nomeado” já tinha chegado. A diretora-
-geral da Direção-Geral da Saúde (DGS), depois de 
“vaticinar” que Portugal iria ter um milhão de casos 
“D’aquele que não deve ser nomeado”, voltou atrás e, 
afinal, não era bem assim (sabe-se lá de onde é que 
aquele número foi originalmente retirado).
O nosso primeiro-ministro veio a terreiro admitir 
que, naturalmente, Portugal iria receber “Aquele 
que não deve ser nomeado”, não se sabia ao certo 
quando, mas que chegaria, enquanto o Presidente 
da República salientava que “era uma notícia 
esperada há muito tempo”; mas que, ao mesmo 
tempo, “não se devia entrar em alarmismos”.
A economia internacional e, claro, nacional, entrou 
em modo “suspendido”, “adiado”, “cancelado” e, 
a olhar para a variação de preços, não consegue 
(sequer) vaticinar o que fazer, como fazer, quando 
fazer e onde fazer. 
As bolsas ressentem-se como há anos não o faziam, 

o petróleo anda num sobe e desce (mais desce do 
que sobe), as exportações globais sofrem, o turismo 
já vem dizer que vai ser um ano catastrófico e, claro, 
o retalho “tem” de abastecer a população de bens 
necessários para a sobrevivência de todos. 
Até esta data ainda não vivemos a correria 
desenfreada às lojas para que abasteçamos 
as dispensas, mas também não tem faltado nada 
nas lojas de norte a sul. 
O que começou em Wuhan (China) depressa 
se espalhou e não para de se espalhar e os 
especialistas já vieram dizer que é bem provável 
que o “Aquele que não deve ser nomeado” ande por 
aí bem mais tempo do que seria expectável e, claro, 
desejável. 
Certo é que teremos um antes “D’aquele que não 
deve ser nomeado” e um após “D’aquele que não 
deve ser nomeado”, sendo que o mais grave é não 
sabermos, efetivamente, quando é que será o “após”.
Outra certeza que poderemos extrair desta 
situação vivida desde o final de 2019 é que ela irá 
voltar a acontecer, não com “Este que não deve 
ser nomeado”, mas com “Outro qualquer que não 
deve ser nomeado”. Falta saber o que todos iremos 
aprender com o “Aquele que não deve ser nomeado” 
de hoje, por forma a evitar uma futura crise com 
“O que não deve ser nomeado” de amanhã. 
Mas como referi no início, toda esta informação já 
está desatualizada.

Victor Jorge 
Diretor editorial - Distribuição Hoje
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A 
década começou com uma 
perspetiva fresca sobre o futu-
ro do retalho em Nova Iorque 
(EUA), onde o receio deu lu-
gar ao otimismo em sessões à 

pinha e corredores mais frequentados, 
batendo o recorde de participação, com 
40 mil visitantes, 16 mil expositores e 
800 sessões de debate.
Esse futuro vem a reboque de várias tec-

nologias e da transformação digital, num 
ano em que a Inteligência Artificial (IA) 
apareceu de forma sólida e com resulta-
dos concretos para mostrar. Também é 
preciso olhar para a nuvem, que chegou 

Menos visões espampanantes, mais soluções no terreno. Menos objetos brilhantes e mais criações engenhosas 
que resolvem problemas e limam arestas. Foi assim que se viveu o grande evento do retalho, 

organizado pela National Retail Federation (NRF) dos Estados Unidos. Ganham terreno a consistência 
e conveniência centradas no cliente. 

TEXTO: ANA RITA GUERRA // FOTOGRAFIA: NRF

NO NRF GANHARAM TERRENO 
A CONSISTÊNCIA E CONVENIÊNCIA
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e paira sobre toda a gente, como ficou 
claro com a intervenção do CEO da Mi-
crosoft, Satya Nadella, numa aparição 
muito esperada no palco do centro de 
convenções Jacob K. Javits. No fundo, 
a economia digital chegou finalmente, 
como declarou a Coresight Research no 
primeiro dia de trabalhos.
A diferença em relação a edições anterio-
res é que agora o foco está nas soluções 
que melhoram de forma comprovada a 
experiência do cliente. Na nova era do re-
talho, a conveniência é chave para deter-
minar quem compra o quê. Porque se o 
receio de um cataclismo no retalho pode 
ser dissipado, tal deve-se à capacidade de 
reinvenção e diferenciação das marcas 
que competem por um novo tipo de con-
sumidor – aquele que tem um smartpho-
ne no bolso, mil opções de compra sem 
sair do lugar e nenhuma paciência para 
experiências que não são convenientes.
“Houve um foco intenso na experiência 
do cliente”, disse à DISTRIBUIÇÃO HOJE 
Robert Hetu, diretor de pesquisa da equi-
pa de retalho da Gartner. “O que eu gos-
tei este ano, que foi diferente dos últimos 
dois anos, é que o foco não esteve nos 
objetos brilhantes, tipo os espelhos má-
gicos, os gadgets”, acrescentou. “Não me 
parece que os clientes queiram essas coi-
sas, que lhes deem muito valor. O que os 
clientes acham valioso é uma experiên-
cia realmente boa”.
Numa das intervenções iniciais, o CEO 
da cadeia BJ’s Wholesale Club, Chris 

Bald win, frisou precisamente a impor-
tância da conveniência: 83% dos seus 
consumidores dizem que a conveniência 
é mais importante para eles agora do que 
era há cinco anos.
Já não se trata de falar de omnicanal, 
discussão que Robert Hetu considerou 
ser coisa do passado. “Em termos da ex-
periência, é preciso que o cliente possa 
fazer transações quando quer, onde quer. 
Isto é algo centrado no cliente”, explicou. 
“Podemos falar de comércio eletrónico e 
de retalho unificado, o que quer que se 
lhe chame. É a ideia que a experiência 
seja consistente.” E conveniente: “O reta-
lhista tem de oferecer uma experiência 
de elevada qualidade e consistente, para 
que o cliente tenha confiança de que, 
se encomendar alguma coisa ou passar 
pela loja, terá uma experiência de boa 
qualidade”.
As duas coisas estão ligadas. O vice-pre-
sidente de estratégia da Salesforce, Rob 
Garf, referiu que a chave para uma boa 
experiência do cliente hoje é garantida 
por marcas que estão disponíveis em 
todo o lado e com igual relevância nos 
vários canais, porque levar as pessoas fi-
sicamente à loja deixou de ser suficiente.
É uma tarefa cada vez mais complexa, 
reconheceu Robert Hetu, visto que as 
marcas têm de oferecer uma experiência 
“tão flexível que, independentemente de 
como o cliente queira executar, seja bem-
-feita.” No seu entender, “é preciso rede-
senhar toda a organização em torno dos 
melhores clientes e do que eles querem”.

O  VA LO R  D O S  DA D O S

É aqui que os dados são cruciais para 
perceber quem são esses clientes e o que 
desejam. Usar os grandes volumes de da-
dos a que os retalhistas têm hoje acesso 
para os transformar em conhecimento é 

“O retalhista tem de oferecer 
uma experiência de elevada 
qualidade e consistente, para 
que o cliente tenha confiança de 
que, se encomendar alguma coisa 
ou passar pela loja, terá uma 
experiência de boa qualidade”
Robert Hetu, Gartner
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a fase crítica para melhorar o negócio. “As 
pessoas têm dito que precisam de usar os 
dados, que são ‘o novo petróleo’, mas qual 
é o motor de combustão que vai fazer 
isso? É mais retirar valor, perceber onde 
ele reside”, sublinhou Hetu.
Satya Nadella, CEO da Microsoft, disse 
na keynote que marcou o arranque da 
NRF 2020 que as tecnologias digitais es-
tão “embebidas” em tudo e que o melhor 
sítio para perceber o que esta digitaliza-
ção significa é no retalho. “A economia 
em grande escala começa no facto de 
31% do PIB mundial vir do retalho”, afir-
mou Nadella, referindo que há 41 peta-
bytes de dados a serem criados no seg-
mento por hora e que é isto que está a 
dar forma a toda a economia. “É o sinal 
da procura para o mundo”.
O CEO revelou que 92 dos maiores re-
talhistas do mundo usam a tecnologia 
cloud da Microsoft e disse que todos os 
retalhistas, no geral, têm de aumentar a 
intensidade com que estão a adotar tec-
nologias. Para chegarem ao que ele cha-
mou de “retalho inteligente”, as empresas 

terão de endereçar quatro requisitos: 
conhecer os seus clientes, dar poder aos 
seus empregados, criar uma cadeia de 
fornecimento inteligente e reimaginar o 
retalho.
A forma como isto se fará é diferente 
para cada empresa, mas Nadella frisou 
que 30% das vendas online são impulsio-
nadas por recomendações e que 80% dos 
clientes estarão mais inclinados a fazer a 
compra se tiverem recomendações pes-
soais. Ou seja: a marca tem de conhecer 
cada cliente quase a um nível pessoal.
O diretor de marca da Under Armour, 
Kevin Plank, partilhou no evento a for-
ma como a empresa está a fazê-lo. Os 
dados que recolhem através das suas 
apps de fitness permitem-lhes com-
preender melhor o estilo de vida e os há-
bitos dos clientes, informações que são 
usadas no desenvolvimento de novos 
produtos. Outra das iniciativas que to-
maram foi lançar uma megassondagem 
de 40 mil clientes em quatro mercados 
essenciais para perceber como a marca 
é vista e como poderiam usar essa per-
ceção para se reposicionarem. Descobri-
ram que os consumidores olham para os 
produtos Under Armour como algo que 
lhes pode dar vantagem competitiva no 

desporto, e a partir daí estabeleceram 
uma série de parcerias com desportistas 
profissionais.
Entre os milhares de expositores que esti-
veram presentes no grande evento do re-
talho, muitos destacaram aplicações que 
se baseiam nos insights sobre clientes e 
como os dados estão a ser usados para 
melhorar a sua cadeia de fornecimento e 
previsões sobre a flutuação da procura. 
“Um dos grandes temas deste ano foi em 
torno do cliente, em que os retalhistas 
estão a tentar solidificar a forma como 
usam as informações sobre eles e como 
a alavancam para criarem diferenciação 
na experiência do cliente”, declarou o 
analista da Gartner. “A combinação disso 
com um melhor desempenho da cadeia 
de fornecimento é uma fundação urgen-
te para a mudança e diferenciação”.
Um exemplo que foi falado no NRF 2020 
espelha esta importância. A cadeia de 
farmácias Walgreens começou a traba-
lhar com a Microsoft no início do ano 
passado para transformar as suas opera-
ções, e está agora a usar os grandes volu-
mes de dados que detém para otimizar 
o espaço de loja em cada farmácia. Se-
gundo explicou a responsável de gestão 
de espaço da marca, Tracy Allen, a Wal-
greens começou a rastrear a jornada dos 
clientes dentro das lojas com tecnologia 
nos carrinhos e cestos de compras, para 
perceber como eles se movem dentro do 
espaço e que mudanças podem ser feitas 
para melhorar esses trajetos.

“A economia em grande escala 
começa no facto de 31% do PIB 
mundial vir do retalho”
Satya Nadella, Microsoft

AS TECNOLOGIAS 
QUE SE SEGUEM
Olhando para a frente, a Gartner prevê que 
2 das 10 maiores retalhistas em 2025 terão 
uma divisão de recursos robóticos para 
gerir trabalhadores não humanos. Dentro 
de quatro anos, a consultora calcula que os 
retalhistas de primeira divisão nos Estados 
Unidos e Europa vão reduzir os custos de 
inventário em 30%. “Há uma necessidade 
de reduzir inventário ao mesmo tempo 
que nós, como consumidores, pedimos 
aos retalhistas que tenham capacidade de 
entrega tão variada”, explica Robert Hetu. 
“Vamos ver o impacto do investimento em 
IoT nas lojas. Os retalhistas vão investir 
muito dinheiro de forma a saberem 
exatamente onde todos os itens do seu 
inventário estão em todos os momentos”. 
Será assim possível reduzir a porção do 
inventário de um retalhista típico que se 
acumula na loja, porque com Internet das 
Coisas será possível saber onde tudo está. 
“Esses desenvolvimentos em torno de IoT, 
rastreamento de inventário, flexibilidade 
e cadeia de fornecimento vão ser muito 
importantes”.
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A  E X P E R I Ê N C I A 
D E N T R O  DA  LO JA

Os espelhos mágicos podem não ter a re-
ceção acalorada que alguns desejariam, 
mas um dos acessórios tecnológicos que 
estiveram em destaque na NRF 2020 foi a 
sinalização digital. Ecrãs posicionados es-
trategicamente para dar informações rele-
vantes aos clientes enquanto fazem com-
pras, informando, por exemplo, de uma 
promoção ou do lançamento de um novo 
produto. É informação que pode ser alte-
rada de forma imediata e muito mais fácil 
que a sinalização tradicional, dando maior 
dinamismo ao ambiente de loja. Ecrãs tá-
teis, ecrãs modulares, as combinações 
mostradas no evento sugerem muitas pos-
sibilidades de criar um ambiente distinto 
e interativo para seduzir os consumidores.
O que não se pode perder de vista, disse 
Robert Hetu, é que estas adições têm de 
tornar melhor a jornada que o consumi-
dor faz dentro daquele espaço. “Certas 
experiências funcionam bem, mas é mais 
como usar a tecnologia para oferecer 
melhores experiências que se focam no 
básico”, indicou Hetu. “O que os clientes 
querem é o de sempre: uma boa seleção 
de produtos, um bom preço, e o produto 
disponível quando querem. A diferença é 
como é que isso é oferecido”.
O exemplo levado à NRF 2020 por Erik 
Nordstrom, copresidente da cadeia de 
centros comerciais Nordstrom, ilustra 
onde estas tendências se encontram. A 
marca inaugurou recentemente um novo 
espaço em Nova Iorque onde está a ofere-
cer várias experiências que não estão dis-
poníveis nas outras lojas. E segundo disse 

o responsável, esta é uma abordagem de 
que os consumidores estão a gostar. Por 
exemplo, no departamento de calçado, 
há um bar onde os clientes podem beber 
enquanto fazem compras.
Robert Hetu avisa, no entanto, que é pre-
ciso encarar estas experiências como sen-
do adicionais a um bom desempenho na 
oferta-base: “No final do dia, o cliente não 
vai entrar na sua loja só porque tem uma 
área para crianças ou a hora do cocktail”, 

disse. “Vão à sua loja porque encontram 
produtos que melhoram as suas vidas, 
um bom serviço, experiências confiáveis”. 
A tecnologia, aqui, serve para marcar uma 
diferenciação e melhorar essa oferta-base.
Mas as coisas estão ligadas. Segundo 
Nordstrom explicou na sua intervenção 
no NRF 2020, a empresa passou de uma 
análise baseada nos resultados de ven-
das de cada loja para contas que incluem 
métricas circundantes. Ou seja: a marca 
percebeu que ter uma loja numa localiza-
ção estratégica dá um impulso às vendas 
online na região que a rodeia. Nordstrom 
disse que mais de metade das vendas 
das lojas envolve algum tipo de interação 
online e que um terço das vendas online 
envolve algum tipo de experiência na loja 
física. “Todos os retalhistas têm de ser 
uma empresa de tecnologia”, declarou.
É mais um desafio a juntar ao principal, 
que continua a ser como manter o tráfe-
go pedestre na loja. “Será uma combina-
ção de bons serviços e boas experiências 
a conseguir isso, mas é importante que o 
retalhista tire tempo para analisar e com-
preender os seus clientes, e adicione algo 
à experiência que vai acrescentar valor”, 
disse Robert Hetu.
O que também é preciso somar agora é 
a questão da sustentabilidade, que esta-
va no título de pelo menos meia dúzia 
de sessões. De igual forma, a diversidade 
foi debatida com proeminência e o CEO 
da Starbucks, Kevin Johnson, fez questão 
de sublinhar a importância da ligação 
humana no negócio da cadeia de cafés. 

“Como seres humanos, fomos feitos para 
interagir uns com os outros, é como re-
cebemos energia e suporte quando lida-
mos com adversidade”, referiu. “Um dos 
temas comuns no futuro é encontrar 
formas de criar conexões humanas”, con-
siderou, explicando que a Starbucks está 
a desenhar “novas formas de usar a tec-
nologia e os dados para melhorar a co-
nexão humana”. Uma delas é a iniciativa 
de Inteligência Artificial que a cadeia ca-
feeira criou, chamada “Deep Brew”, cuja 
missão é “ajudar os humanos a terem 
mais tempo para serem humanos”. Não 
é substituir os empregados do café por 
robôs, mas ajudá-los a terem mais tempo 
para estabelecerem ligações significati-
vas uns com os outros e com os clientes. 
Por exemplo, o sistema define quantos 
empregados são precisos atrás do balcão 
a cada trinta minutos e faz automatica-
mente o cálculo de encomendas para 
reabastecer a loja e manter um bom nível 
de inventário, o que liberta tempo pre-
cioso para os empregados e lhes permite 
dar mais assistência onde é precisa. Por-
que ninguém gosta de ficar meia hora à 
espera do seu cappuccino e toda a gente 
se lembra de quando é tratado de forma 
excecional pela pessoa que lhe traz a pre-
ciosa cafeína. 

“Todos os retalhistas têm de ser 
uma empresa de tecnologia”
Erik Nordstrom, Nordstrom

“Um dos temas comuns no futuro 
é encontrar formas de criar 
conexões humanas”
Kevin Johnson, Starbucks
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O FUTURO DO RETALHO 
É HIGH-TECH

Neste périplo pelos eventos de retalho no mundo, a DISTRIBUIÇÃO HOJE, depois do NRF 2020, esteve presente 
no CES de Las Vegas. Aqui, não houve espaço para dúvídas: o futuro é high-tech e o retalho está na linha da frente.

TEXTO: ANA RITA GUERRA // FOTOGRAFIA: CES®
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o aeroporto de Detroit, a com-
panhia aérea Delta Airlines vai 
testar, em breve, uma tecnolo-
gia que permite aos passageiros 
verem coisas diferentes no mes-

mo ecrã. A solução, designada de “reali-
dade paralela”, é desenhada pela startup 
Misapplied Sciences e baseia-se em pi-
xéis inovadores que conseguem projetar 
em simultâneo milhões de raios de luz 
com cores e brilhos diferentes. Cada raio 
pode ser direcionado para uma pessoa 
específica através de software e é isso que 
dará aos passageiros Delta que vão testar 
esta solução uma experiência persona-
lizada. Isso significa que as informações 
de um ecrã no aeroporto podem ser vis-
tas no idioma que o passageiro preferir e 
que as possibilidades de transmissão de 
informação personalizada se multipli-
cam.
“É preciso ver para acreditar nesta tecno-
logia inovadora”, disse Gil West, diretor 
de operações da Delta, quando a solução 
foi apresentada na primeira grande feira 
de tecnologia do ano, a CES em Las Ve-
gas. “Mesmo que não fale o idioma, tem 
o potencial de tornar até os aeroportos 
mais movimentados muito mais fáceis 
de navegar”, explicou. “A Realidade Pa-
ralela vai não apenas reduzir o stress e 
economizar o tempo dos nossos clientes, 
mas, quando combinada com o calor e 
o cuidado das pessoas da Delta, apre-
sentar possibilidades que são infinitas”, 
garantiu.
A visão futurista levada pela companhia 
até Las Vegas foi acompanhada de ou-
tros lançamentos capazes de facilitar a 
vida dos seus passageiros já, como a nova 
aplicação móvel que funciona como um 
“conciérge” de viagem. Nesta versão, a 
app pode ser programada para chamar 
uma boleia Lyft em coordenação com 
as horas de partida e chegada dos voos 
e permite pagar o serviço com milhas. É 
a resposta aos desejos dos clientes, disse 
o CEO da transportadora, Ed Bastian, na 
sua apresentação na CES. “É por isso que 
estamos a desenvolver uma aplicação 
para nos tornarmos o principal compa-
nheiro de viagem em todos os momentos 
da sua jornada”, disse o executivo, “para 
expandir a conveniência e o valor do uso 
de milhas como forma de pagamento de 
serviços com a Delta e parceiros em toda 
parte”.

T H E  F U T U R E  TO DAY

Este foi um dos muitos exemplos mostra-
dos, em Las Vegas, do que as tecnologias 
móveis, Inteligência Artificial e robótica, 
vão fazer pelas marcas e pelo retalho nos 
próximos tempos. Não importa o tipo de 
marca ou de relacionamento entre ela e 
o cliente; a tendência é que construam 
soluções para personalizar a experiência, 
ir ao encontro das expectativas e garantir 
continuidade na relação.
De acordo com Jennifer Wise, principal 
analista da Forrester, os consumidores 
estão mais exigentes, querendo produtos 
e serviços personalizados e disponíveis 
a qualquer momento. Muitos retalhis-
tas estão a fazer testes com IA, robótica 
e sensores para irem ao encontro destas 
expectativas, e isso ficou patente no tipo 
de soluções que levaram a Las Vegas.
Na mescla entre sensores e IA, Wise des-
taca os espelhos com sensores da Lulu-
lab, uma empresa asiática que criou um 
assistente pessoal para analisar a pele e 
recomendar os produtos adequados ao 
utilizador específico, e o scanner Albert 
da Aetrex, que faz um modelo 3D do pé 
para criar a palmilha ideal.

Outra tendência que continua é a das 
compras sem assistência. O modelo de 
referência é o da Amazon Go, mas há vá-
rias formas de oferecer esta experiência 
de compras em total self-service – o clien-
te entra, pega nos produtos que quer e 
paga automaticamente sem intervenção 
de nenhum empregado nem dispositivos 
de registo. A loja de conveniência parece 
ideal para este modelo, mas há mais op-
ções que se podem vislumbrar; por exem-
plo, o cliente pode selecionar um produto 
com gestos num ecrã e ir buscá-lo ao pon-
to de entrega, em vez de percorrer as pra-
teleiras a tentar encontrar o que deseja.
“Vamos ser honestos: muitas das exi-
gências dos clientes são um pesadelo de 
analítica e logística para os retalhistas”, 
assentou Wise na sua análise à DISTRI-
BUIÇÃO HOJE. Como é que poderão 

chegar lá? Sensores para rastrear os con-
sumidores dentro das lojas e perceberem 
o que realmente querem. Robôs para dar 
apoio aos empregados e facilitar as suas 
tarefas, tornando a operação mais efi-
ciente e o trabalho humano mais atrati-
vo. Automação na reta final da entrega, 
um dos problemas mais bicudos para 
resolver nesta era de compras online e 
Amazon Prime, através de drones e robôs 
de curta distância.
A robótica foi, de resto, um dos grandes 
tópicos debatidos no “High-Tech Retailing 
Summit”, um evento dentro do CES dedi-

“Vamos ser honestos: muitas das 
exigências dos clientes são um 
pesadelo de analítica e logística 
para os retalhistas”
Jennifer Wise, Forrester
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cado à inovação no retalho. “Isto não está 
a acontecer apenas na frente da loja, mas 
também no meio”, disse Oliver Mitchell, 
parceiro da FF Venture Capital, referindo-
-se à introdução de robôs para melhorar a 
manutenção das lojas, incluindo a limpe-
za do chão e a desinfeção de sanitas. Den-
tro dos armazéns, a expansão dos robôs 
é inequívoca: Mitchell falou dos investi-
mentos em fabricantes de soluções, como 
as da Kiva Systems, que são capazes de 
organizar os produtos de acordo com a 
flutuação da procura, rearranjando-os a 
partir da lista de mais vendidos. A auto-

mação dos armazéns valerá 4 mil milhões 
de dólares este ano, disse o responsável. 
Na automação da logística, incluindo veí-
culos de entregas autónomos, a previsão 
é de 30 mil milhões de dólares no futuro.
Mas Mitchell também salientou que a 
produção de pequenas quantidades será 
cada vez mais uma tendência, por causa 
da personalização. As palmilhas feitas a 
partir do modelo 3D de cada pé são pre-
cisamente um exemplo disso.
Tal como noutras áreas, o que é apresen-
tado na CES em Las Vegas projeta-se de 
forma visionária, mostrando o que o fu-

turo pode trazer. Muitas ideias acabam 
por ficar pelo caminho, e outras emba-
tem com a aplicação no terreno e têm de 
ser modificadas.
“A boa notícia”, considera Jennifer Wise, é 
que o potencial da tecnologia “já começa 
a aproximar-se da realidade”. A má é que, 
em muitos casos, as soluções têm inter-
faces de utilização e desenho de intera-
ções sofríveis, o que não vai ajudar e até 
prejudicará a experiência do utilizador. 
Por isso é que os retalhistas precisam de 
um período intenso de testes, tentativa e 
erro. 2020 será o ano para começar. 



14

M
AR

Ç
O

 2
02

0
R

E
TA

LH
O

Durante cinco dias, os olhos dos retalhistas de todo o mundo estiveram em Düsseldorf, na Alemanha, 
na mais recente edição da EuroShop. Com mais de 2300 expositores, de 57 países, a feira apresentou soluções 
para todos os gostos em matéria de tecnologia, gestão energética, design de loja e marketing para o retalho. 

A DISTRIBUIÇÃO HOJE marcou presença e conseguiu traçar quatro grandes tendências.

TEXTO: ANA RITA COSTA* // FOTOGRAFIA: MESSE DÜSSELDORF

A SOFISTICAÇÃO 
DA EXPERIÊNCIA DE COMPRA

marcas nativas do digital a investir em 
espaços físicos como complemento à 
sua oferta online.
A organização da EuroShop diz que “os 
retalhistas entendem hoje que é preci-
so dar aos consumidores novas razões 
para entrarem nas suas lojas. Essa com-
petitividade está a levar o retalho a fazer 
investimentos para criar lojas que ofere-
çam uma boa experiência aos clientes. 
A digitalização do retalho está a crescer, 

I N V E S T I M E N TO 
N O  P O N TO  D E  V E N DA 
N ÃO  VA I  D E S AC E L E R A R

Há anos que as manchetes da imprensa 
anunciam a morte das lojas físicas com 
o avançar do e-commerce. Mas assim 
como a televisão não matou a rádio, o 
e-commerce também ainda não conse-
guiu pôr fim à vida dos pontos de ven-
da físicos e são, aliás, cada vez mais as 

A 
organização diz que, na edi-
ção de 2020, passaram pela 
EuroShop cerca de 94 mil visi-
tantes. Com oito grandes áreas 
de soluções para o retalho di-

vididas por 17 pavilhões, num total de 
127 600 m2, a EuroShop foi uma opor-
tunidade para ficar a saber o que está a 
fazer o setor para que o ponto de venda 
continue a ser relevante na experiência 
de compra.
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assim como a aposta na eficiência e na 
sustentabilidade”.
Recentemente, a marca de produtos de 
beleza Glossier, que nasceu na Internet, 
investiu em lojas pop-up, showrooms e 
“lojas-bandeira” em Nova Iorque que têm 
sido apelidadas de uma “Disneyland para 
adultos” graças à experiência de compra 
que proporcionam. Além desta, também 
a gigante de e-commerce Amazon tem 
vindo a apostar em espaços físicos para 
a Amazon Books, a Amazon Go, a mais 
recente Amazon Go Grocery e a Amazon 
4-Star como complemento ao seu ne-
gócio online, fazendo da experiência de 
compra um dos seus focos.
Com uma componente de teatralidade 
muito forte, os pontos de venda destas 
marcas nascidas em ambiente digital 
pretendem elevar a experiência de com-
pra, redefinindo o papel das lojas físicas. 
Um estudo publicado no Reino Unido 
pela CACI indica inclusive que os reta-
lhistas que não possuam lojas físicas 
como complemento à sua experiência 
online têm 50% menos vendas online do 
que as marcas com uma presença física. 
Um estudo semelhante, realizado nos 
EUA, mostra ainda que abrir uma nova 
loja física num mercado resulta num au-
mento médio de 37% de tráfego no site 
desse mesmo retalhista.
Muitas das propostas apresentadas na 
EuroShop 2020 permitem criar uma jor-
nada de compra fluida em todos os ca-
nais das marcas, seja com propostas 
de design atrativas ou tecnologias que 
permitam tornar a experiência mais 
impactante.

S E R ÃO  AS  E X P E R I Ê N C I AS 
T E C N O LÓ G I CAS  O  F U T U R O 
D O  R E TA L H O ?

Uma das tendências mais transversais a 
todas as áreas de exposição da EuroShop 
2020 é a grande aposta na integração de 
todo o tipo de tecnologias no ponto de 
venda. Sistemas POS, balanças digitais 
e soluções de check-out automáticas são 
incontornáveis e marcaram presença na 
feira. Mas as que mais chamaram a aten-
ção dos visitantes foram as propostas 
que integram IA, Realidade Aumentada, 
Sinalética Digital e Sistemas de Gestão 
de Inventário em Tempo Real.

Algumas destas soluções parecem futu-
ristas, mas já estão presentes nas lojas 
de várias marcas. A Zara, por exemplo, 
já conta com caixas de check-out que 
permitem aos clientes pagar sem terem 
de esperar para serem atendidos, assim 
como espelhos nos provadores equipa-
dos com RFID. A Nike, por outro lado, 
está a usar os dados recolhidos em loja 
para abastecer as prateleiras das suas 
lojas com base no que os clientes que-
rem e na Amazon Go os clientes podem 
entrar, escolher o que querem e pagar 
de forma automática através da apli-
cação, sem nunca ter de interagir com 
alguém.

Mais recentemente, a marca britânica de 
cosmética Lush instalou, no Japão, um 
espaço de retalho experiencial que intro-
duz novas formas de comprar, nomea-
damente através da app Lush Labs, que 
permite procurar informação quando o 
cliente está em frente aos produtos dis-
poníveis em loja ou até mesmo a partir 
da montra, sem que o cliente tenha se-
quer de entrar.
Por outro lado, os “espelhos mágicos”, 
conceito que até há bem pouco tempo 
parecia ficção científica, estão agora nas 
lojas de vários retalhistas um pouco por 
todo o mundo. Um estudo publicado pela 
Allied Market Research revela inclusive 
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que o mercado dos espelhos inteligentes 
deverá atingir um valor de 4,11 mil mi-
lhões de dólares em 2025.
A PUMA, por exemplo, já instalou esta 
tecnologia na sua flagship store de Nova 
Iorque, permitindo aos clientes procurar 
alternativas às peças que estão a experi-
mentar e notificar os assistentes de loja 
se precisarem de ajuda. Foi também para 
esta loja que a marca desenhou uma ex-
periência que, com recurso à tecnologia, 
oferece aos clientes sessões virtuais de 
treino personalizado com alguns despor-
tistas famosos patrocinados pela PUMA, 
um exemplo de como os retalhistas estão 
a apostar na criação de conteúdos que, 
por um lado, impulsionam a partilha nas 
redes sociais e, por outro, reforçam o en-
gagement com os consumidores. 
Já a Mango anunciou, em 2018, a insta-
lação de provadores digitais em algumas 
das suas lojas mais importantes. Estes 
provadores permitem contactar a equipa 
da loja, pedir diferentes tamanhos e co-
res de peças e ainda sugerem peças que 
complementam a peça inicialmente ex-
perimentada pelo cliente.
Na EuroShop, a KENDU, especialista em 
comunicação visual para o setor do re-
talho que trabalha com marcas como a 
GAP, a Sephora, a Burberry e a Nespres-
so, mostrou como tecnologias como o 
video mapping podem inclusive ajudar 
a personalizar produtos em loja. A ideia 
é que o cliente possa, através desta tec-
nologia, testar diferentes cores e padrões 
no formato de sapatilhas que desejar, por 
exemplo, personalizando o produto ao 
seu gosto.

A  E VO L U Ç ÃO  D O  M A N E Q U I M

Além da tecnologia, outra das tendências 
que mais está a impactar a experiência 
de compra é a aposta na Sustentabilida-
de. Nas áreas dedicadas ao visual mer-
chadising na EuroShop 2020, foi bastante 
notório o investimento que está a ser 
feito em soluções que permitam ao setor 
adotar uma postura mais consciente em 
relação ao ambiente.
No caso dos manequins, uma ferramenta 
que pode ajudar os clientes a decidirem 
se entram ou não na loja, há abordagens 
completamente novas, com manequins 
feitos a partir de materiais recicláveis, 

reutilizáveis e que se assemelham, cada 
vez mais, à fisionomia do corpo humano, 
representando topo o tipo de corpos e 
topo o tipo de etnias.
A italiana Bonaveri, que tinha um dos 
maiores espaços na feira, está apostada 
em reduzir as emissões de CO2 associa-
das à produção dos seus manequins. 
Com a assinatura “a moda vai e vem, mas 
a natureza é para sempre”, a empresa 
criou recentemente um manequim com 
bioplásticos produzidos a partir de cana-
-de-açúcar. Se considerarmos que uma 
marca com cerca de 100 lojas pode ter, 
pelo menos, cinco manequins por loja, 
esta mudança pode ter um enorme im-
pacto na redução das emissões de CO2 da 
indústria da moda, uma das mais polui-
doras do mundo.
A holandesa Hans Boodt Mannequins, 
por outro lado, está a apostar na diver-
sidade das suas propostas, com mane-

quins com uma fisionomia cada vez mais 
semelhante à do corpo humano e com 
uma filosofia de inclusão, para que todos 
os tipos de consumidores se sintam re-
presentados pelas marcas.

S U S T E N TA B I L I DA D E 
E  E F I C I Ê N C I A  E N E R G É T I CA

Para o retalho alimentar, a EuroShop con-
tinua a reunir uma enorme variedade de 
soluções como os já habituais sistemas 
POS, balanças digitais e caixas de self 
check-out, mas, na edição deste ano, im-
porta destacar a predominância de solu-
ções como os dispensadores para venda 
de produtos a granel, uma ideia antiga 
que está a ser reinventada para ir ao en-
contro da consciência ambiental dos 
consumidores, e das hortas verticais que, 
com recurso a lâmpadas led e à hidropo-
nia, podem permitir aos retalhistas pro-
duzir localmente alguns hortofrutícolas, 
reduzindo, dessa forma, a pegada ecoló-
gica associada ao transporte de produtos. 
A grande vantagem destes sistemas, de 
acordo com as empresas que os estão 
a desenvolver, é que consomem menos 
energia, apresentam uma maior vida útil, 
permitem a utilização de comprimentos 
de onda específicos de acordo com o ob-
jetivo de produção desejado, permitem 
um ajustamento mais rigoroso da inten-
sidade luminosa e têm baixa emissão de 
calor, podendo ser colocadas na proximi-
dade dos tecidos vegetais.
É o caso da Grow Unit, da italiana Cefla, 
uma espécie de linear tecnológico para 
pontos de venda que permite cultivar mi-
crovegetais através da integração de um 
sistema de irrigação e iluminação led. 

*A jornalista viajou a convite da EuroShop
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enos de metade (37%) dos por-
tugueses realizou, pelo menos, 
uma compra online em 2018, 
valor que coloca o nosso país 
significativamente abaixo da 

média da União Europeia (60%). Em 85% 
dos casos essa compra foi realizada a 
um operador estrangeiro, o que coloca 
Portugal como o país da União Europeia 
com a maior proporção de encomendas 
online transfronteiriças.

China, Espanha e Reino Unido são os 
principais países de origem das compras 
online realizadas pelos consumidores 
residentes em território nacional. A pro-
porção das compras online transfrontei-
riças realizadas em operadores chineses, 
em particular, evoluiu de 32%, em 2016, 
para 45%, em 2018.
Portugal vive, assim, particularmente 
exposto à atuação de operadores não re-
sidentes na União Europeia que, apesar 

de sujeitos ao mesmo quadro legal em 
vigor para todo o Mercado Único Digital, 
apresentam dificuldades acrescidas às 
entidades regulatórias na sanção de vio-
lações à lei.

Foram cinco as áreas identificadas pela APED como sendo os maiores obstáculos ao desenvolvimento do 
e-commerce em Portugal. Além da criação de um Centro de Supervisão do Comércio Eletrónico, a associação 

apresentou outras propostas para dinamizar o e-commerce no nosso país.

TEXTO: VICTOR JORGE

“Nos pagamentos há dados e aí 
o retalho tem a melhor base de 
dados de clientes”
João Sales Caldeira, Deloitte
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AS SOLUÇÕES PARA IMPULSIONAR 
O E-COMMERCE
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Este foi o pontapé de saída do estudo 
“Obstáculos legais e concorrenciais ao 
desenvolvimento do e-commerce em 
Portugal”, realizado pela Deloitte para a 
Associação Portuguesa de Empresa de 
Distribuição (APED) e através do qual a 
associação pretende mostrar o que deve 
ser feito pelas entidades reguladoras 
para dar uma maior competitividade ao 
comércio digital em Portugal.

O S  “ T R AVÕ E S ” 
AO  E - C O M M E R C E

Antes de apresentar as soluções e um 
plano de ações para o e-commerce em 
Portugal, o estudo aponta alguns obs-
táculos legais e concorrenciais ao de-
senvolvimento do comércio digital em 
Portugal
Assim, e olhando para o futuro do e-com-
merce em Portugal, a APED considera ser 
“fundamental” alinhar as iniciativas de 
apoio ao e-commerce com os constrangi-
mentos identificados pelo setor nas suas 
várias dimensões, para além dos domí-
nios legal e fiscal.
No que se refere ao contexto fiscal e con-
correncial, foi evidenciado que a sujeição 
dos operadores internacionais de e-com-
merce a regras diferentes dos operadores 
nacionais, e a falta de sanção do incum-
primento da lei, levam à perda de com-
petitividade dos operadores nacionais 
que asseguram o respetivo compliance.
No que toca aos pagamentos, a adoção 
tardia no nosso país de meios de paga-
mento digitais com elevada utilização 
a nível internacional (Google Pay, Apple 
Pay, entre outros) prejudica 
a competitividade dos pla-
yers nacionais. Também o 
talento, ou a falta dele, foi 

apontado como um dos constrangimen-
tos, identificando a existência de uma 
procura não satisfeita por profissionais 
nas áreas das Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TIC) estimada em cerca 
de 15 mil postos de trabalho.
A falta de escala e a necessidade de alo-
car recursos a atividades de compliance 
também foram identificados como li-
mitações à capacidade de investimento 
em inovação, tal como a iliteracia digital 

(50%) e financeira (58%) do consumidor 
nacional, o que representa um obstáculo 
ao desenvolvimento do e-commerce e ao 
aumento da utilização da internet.
A dispersão de responsabilidades entre 
as seis entidades distintas com poderes 
de supervisão em Portugal sobre tran-
sações de comércio eletrónico – Autori-
dade da Concorrência, ANACOM, ASAE, 
Autoridade Tributária e Aduaneira, Ban-
co de Portugal e Direção-Geral do Consu-

midor – que, com frequência, exigem aos 
operadores a manutenção de múltiplos 
contactos e vias de comunicação para 
a mesma ocorrência, foi outro dos “tra-
vões” apontados no estudo realizado pela 
Deloitte para a APED.

“A Europa é muito boa a criar 
burocracia e não a criar mercado”
João Crespo de Carvalho, ISCTE
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Mas não é só a nível interno que surgem 
estes constrangimentos. Dentro da pró-
pria União Europeia persistem divergên-
cias legais, levando a que a mesma práti-
ca comercial possa ser avaliada de forma 
diferente conforme o país. Isto leva a um 
ambiente de maior risco regulatório ao 
comércio online na Europa e permite aos 
Estados-Membros terem autonomia na 
interpretação da legislação comunitária.

P L E AS E ,  U P DAT E

Uma vez que nos próximos dois anos se 
prevê um crescimento superior a 10% 
ao ano no e-commerce em Portugal, “o 
que representa uma oportunidade para 
operadores nacionais e internacionais 
a atuar em Portugal”, a APED, através 
deste estudo da Deloitte, apresentou 
um conjunto de medidas que poderão 
contribuir para o aumento do equilíbrio 
competitivo neste setor.
Desde logo, a criação de um organismo 

independente (Centro de Supervisão do 
Comércio Eletrónico) responsável pela 
avaliação da consistência, cumprimen-

to e sustentabilidade da legislação e 
regulamentação aplicável ao comércio 
eletrónico e pela adoção de medidas de 
promoção da transparência, eficácia re-
gulatória, qualidade das decisões de polí-
tica económica e reforço da credibilidade 
dos operadores digitais acessíveis em ter-
ritório nacional.
Outra medida premente identificada é a 
necessidade de formação e capacitação 
dos recursos das autoridades regulado-
ras em matérias legais, de negócio e tec-
nologia, de forma a poderem aplicar a lei 

e fiscalizar o mercado de forma correta e 
adequada.
Seguindo a conclusão do Tribunal de 
Contas Europeu, é igualmente impor-
tante assegurar a utilização e promoção 
dos canais de cooperação administrativa 
intracomunitária e internacional, no sen-
tido de garantir o cumprimento da lei pe-
los operadores sediados fora de Portugal, 
independentemente do valor da sanção 
aplicada, e restabelecer a concorrência 
no mercado digital.
Do ponto de vista de controlo alfande-
gário, é sugerida a fiscalização regular de 
forma seletiva, e não aleatória, das en-
comendas que possuam características 
que, frequentemente, estão associadas 
a produtos que não cumprem as normas 
de segurança e proteção do consumidor, 
designadamente a sua proveniência, te-
rem um preço abaixo dos 22 euros (o que 
os torna isentos de IVA) ou serem qualifi-
cados como oferta (gift).
No que diz respeito ao reforço do cum-
primento das obrigações fiscais dos ope-

“A Amazon não ganha dinheiro 
com o retalho. Aliás, não é 
uma empresa de retalho, é uma 
empresa de TI”
Pedro Janela, WY Group

APE
D
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radores que vendem no espaço nacional, 
foram identificadas medidas adicionais 
que reforcem o cumprimento da lei e pe-
nalizem comportamentos desleais como: 
(i) Avaliar a possibilidade da criação de 
uma lista de empresas que não cumprem 
a lei de forma regular e sistemática e atri-
buir sanções adequadas, nomeadamente 
através da proibição da entrada de pro-
dutos no mercado nacional; (ii) Avaliar a 
possibilidade de antecipar a abolição da 
isenção do IVA para produtos provenien-
tes de países externos à UE valorizados 
abaixo dos 22 euros; (iii) Avaliar a possibi-
lidade de antecipar a abolição da isenção 

das taxas aduaneiras para produtos pro-
venientes de países externos à UE valori-
zados abaixo dos 150 euros, para o ano de 
2020, de forma a evitar as distorções nos 
preços frequentemente observadas.
Por fim, de forma a reduzir o gap entre 
a procura e a oferta de profissionais das 

áreas da ciência, engenharia, tecnologia 
e informática, recomenda-se que sejam 
reforçados os cursos de requalificação 
de profissionais de áreas com baixa em-

pregabilidade, para serem profissionais 
de TIC, alinhando assim as necessidades 
das empresas com as competências dos 
colaboradores. 

“DEIXEMOS DE SER NAÏF“
O universo do e-commerce a nível nacional 
e internacional mereceu um destaque 
simples, mas muito concreto, por parte do 
diretor-geral da APED, Gonçalo Lobo Xavier: 
“Na Europa, temos de deixar de ser naïf. 
Os chineses não são naïf quando se fala de 
negócios e mercado”.
Concordando com o facto de o e-commerce 
ter uma oportunidade de evolução, João 
Sales Caldeira, partner de Financial Services 
da Deloitte, destacou o “desafio que é 
combater o preço baixo praticado por outros 
países”, nomeadamente a China. De resto, 
o responsável da consultora salientou que 
“as empresas de retalho não podem, nem 
devem, olhar só para o mercado nacional. Há 
que estar preparado para o mercado externo” 
e para consegui-lo, na opinião de Sales 
Caldeira, “há que apostar no e-commerce”.
No entanto, para o partner de Financial 
Services da Deloitte, os retalhistas olham 
pouco para a importância dos pagamentos. 
“Não é nos pagamentos que há revenue. Nos 
pagamentos há dados e aí o retalho tem a 
melhor base de dados de clientes e terá de 
utilizá-los para obter o revenue”.
Este dado foi, de resto, destacado por 
Nuno Luz, managing director da FNAC 
Portugal, mas com uma ressalva importante: 
“Gostaríamos muito de cruzar os nossos 
dados com os dados dos bancos, mas é 
impossível”. E porquê? RGPD e Banco de 
Portugal. E aí, João Crespo de Carvalho, 
professor catedrático do ISCTE, foi 
perentório: “O RGPD retira competitividade 
às empresas”. E justificou: “Na China, os 
dados estão do lado do Estado. Nos EUA, 

os dados estão do lado das empresas. Na 
UE, os dados estão do lado do consumidor”. 
Por isso, para que o e-commerce cresça, 
a receita é simples: “É preciso partilhar 
dados, já que esta proteção é um entrave ao 
crescimento da e na UE”.
Relativamente à questão dos dados, Pedro 
Janela, CEO do WY Group, acrescentou 
ainda um pormenor e que reforça esta 
importância não só da recolha, mas, 
fundamentalmente, no tratamento dos 
dados: “A Amazon não ganha dinheiro com o 
retalho. Aliás, não é uma empresa de retalho, 
é uma empresa de TI”.
Assim, para Nuno Luz, “em vez de se 
questionar como é que nos defendemos(?), 
teremos de passar a fazer igual aos outros 
países, isto é, perguntar ‘como é que 
atacamos(?)’”. Até porque o responsável da 
FNAC no nosso país considera que “nunca o 
perfil de cliente foi tão diversificado”.
Apesar deste cliente nunca ter sido tão 
diversificado, o professor do ISCTE também 
frisou que o “price tag” é muito importante. 
“Se lá fora for mais barato e não se levantar 
barreiras, naturalmente que o consumidor 
não compra cá dentro e fará a compra a 
comprar lá fora”, concluindo que “a Europa 
é muito boa a criar burocracia e não a criar 
mercado”.
Nessa perspetiva, Nuno Luz traçou um 
cenário menos simpático para o universo 
empresarial que atua no mercado, admitindo 
que, apesar de trabalhar num dos maiores 
retalhistas do mundo da eletrónica da 
Europa, “precisamos de escala”. Por isso, 
“não há outra possibilidade a não ser a 
concentração de operadores”, considerando 
mesmo um “imperativo” para concorrer com 
os grandes pure players. 

“Na Europa, temos de deixar de ser 
naïf. Os chineses não são naïf”
Gonçalo Lobo Xavier, APED

“Gostaríamos muito de cruzar os 
nossos dados com os dados dos 
bancos, mas é impossível”
Nuno Luz, FNAC Portugal
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C
om os dados a indicarem que 
Portugal ainda está longe dos 
países que lideram o ranking das 
compras online (B2C), o facto é 
que a linha tem assumido uma 

curva ascendente. Portugal ainda não 
entrou na casa dos dois dígitos no que 
concerne às compras online, indican-
do o mais recente “Barómetro e-shopper 
2019” do DPDgroup, empresa de entrega 
de mercadorias que nasceu da fusão da 
Chronopost e Seur, que serão 9,8% os por-
tugueses que fazem compras online, mui-
to distante dos 13,5% da média europeia.
Certo é que associadas ao e-commerce 
estão várias ideias, desde logo a conve-
niência, preço, facilidade, tempo e con-
forto. Mas também a entrega é, cada vez 
mais, um passo decisivo na experiência 
de compra online, momento no qual a ex-
periência digital se torna tangível.

E - S H O P P E R S  P O R T U G U E S E S 
S AT I S F E I TO S

Na verdade, em Portugal, o e-shopping 
está ligeiramente menos maduro que em 
outros países ocidentais da Europa, com 
apenas 1/3 dos e-shoppers portugueses a 
comprarem online mensalmente. Ainda 
assim, estes compradores regulares ge-
ram 81% do volume de compras online 
no país, embora possuam menos expe-
riência que os seus pares europeus, indi-
cando o barómetro que 47% deles come-
çaram a comprar online há mais de cinco 
anos (a média europeia é de 62%).
Como já é do conhecimento geral, mas 
que vale a pena repetir, os e-shoppers 
portugueses compram muito em sites es-
trangeiros, com os números a mostrarem 

uma diferença de 20 pontos percentuais 
face à média europeia (82% vs. 62%). E se 
a média dos europeus faz 67% das suas 
compras no espaço comunitário e 60% na 
China, os números referentes a Portugal 
são mais altos, 82% e 70%, respetivamen-
te. Mas no cômputo geral, a experiência 
de comprar online é muito positiva para 

os e-shoppers regulares portugueses, indi-
cando 85% que as suas últimas experiên-
cias de compra foram fáceis, valor mais 
elevado que a média europeia, 78%.

E - S H O P P E R  X  3

Para quem pense, no entanto, que esta-
mos perante um só perfil de e-shopper 
em Portugal, desengane-se, pois, “o com-
portamento dos e-shoppers, bem como 
as suas maiores expectativas em relação 
ao e-shopping, são específicas de vários 
perfis de compradores”.
Assim, a DPD identificou três tipos ou 
perfis de e-shoppers, a começar pelos “afi-
cionados”, que prezam a conveniência do 

e-shopping e consideram que poderiam 
comprar praticamente todos os pro-
dutos de que precisam na Internet. De 
facto, compram várias categorias online, 
incluindo frescos um pouco mais que a 
média europeia. São muito exigentes em 
toda a experiência de compra, com uma 
satisfação ligeiramente mais baixa que a 

média geral, no que se refere ao processo 
de entrega e devolução.
Os “epicuristas”, por sua vez, são compra-
dores online ligeiramente mais recentes, 
muito ativos, que procuram formas que 
facilitem as suas vidas e as compras online 
podem ser um meio para o alcançarem. 
Tendem a preparar mais cuidadosamen-
te as suas compras quando comparados 
com os “aficionados”. Ainda que comprem 
menos frequentemente e de forma mais 
seletiva, são compradores fervorosos de 
moda. Estão satisfeitos com a entrega e 
saber quem é a empresa que a fará no mo-
mento da compra é importante, uma vez 
que necessitam de ser reconfortados.
Por último, os “eco-selectivos” são com-
pradores mais ocasionais, com um nú-

Com a curva do e-commerce em crescendo, o e-shopper português vê neste canal de compras, 
acima de tudo, uma forma de poupar dinheiro, reduzir o stress inerente às lojas físicas, 

além de ser visto como um economizador de tempo e muito conveniente.

TEXTO: VICTOR JORGE

E-COMMERCE 
POUPA TEMPO E DINHEIRO

DPDgroup
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mero de diferentes tipos de produtos 
comprados online mais limitado rela-
tivamente aos “aficionados”. Estão dis-
postos a pagar um valor adicional para 
ter produtos e serviços “verdes”, mas 
permanecem sensíveis a bons negócios. 
Estão bastante satisfeitos com o proces-
so de entrega. Informação em tempo real 
e flexibilidade (agendar entregas, várias 
opções de entrega) são as suas maiores 
expectativas quanto à entrega.

N A  E N T R E GA 
( N ÃO )  E S TÁ  O  GA N H O

O processo de compra de qualquer pro-
duto no digital, contudo, só fica finaliza-
do depois do comprador receber o que 
comprou. Por isso, a entrega é um passo 
decisivo na experiência de compra online, 
momento no qual a experiência digital se 
torna tangível. Na opinião dos e-shoppers 
portugueses, independentemente do seu 
perfil, o processo de entrega é positivo. 
Assim, para 83% dos e-shoppers regulares, 
o processo de entrega foi simples, assim 
como o processo de compra em si (85%).

No entanto, é frequente a compra impli-
car uma devolução e, neste particular, o 
processo de logística inversa é sentido 
como uma dor, ou seja, possuindo uma 
margem de melhoria, uma vez que, de 
acordo com o barómetro da DPD, so-
mente 56% dos e-shoppers regulares 
terem indicado que a devolução da sua 
encomenda foi fácil.
Apesar da conveniência e conforto serem 
apontadas como vantagens da compra 
online, 76% dos e-shoppers indicaram o 
domicílio como local de entrega habitual 
para as suas compras digitais, seguido pelo 
local de trabalho (30%), redes de proximi-
dade (17%) e loja dos retalhistas (13%).
Os e-shoppers regulares portugueses têm 

as mesmas expectativas em relação à en-
trega que os seus pares europeus, isto é, vi-
sibilidade (informação em tempo real, no-
tificações), flexibilidade (várias opções de 
entrega, possibilidade de alterar a entrega) 
e precisão (conhecer ou selecionar o dia e 
horário de entrega). Portugal tem uma 
particularidade: a entrega no dia seguinte 
é menos importante aos olhos dos e-sho-
ppers regulares do que a média europeia.
Por fim, a preocupação ambiental está 
cada vez mais na mente dos e-shoppers 
nacionais, indicando o barómetro da 
DPD que “os compradores regulares por-
tugueses esperam uma responsabilidade 
ambiental das marcas e empresas (83%), 
ainda mais que os compradores regula-
res europeus (70%).
Quando o tema é pagar por essa maior 
“consciência verde”, os compradores 
“eco-selectivos” e os “epicuristas” são 
mais sensíveis a este tópico. Assim, os 
compradores “eco-seletivos” estão dis-
postos a pagar um valor premium por 
produtos e serviços que respeitem o am-
biente (57%), enquanto 76% dos “epicu-
ristas” dizem comprar produtos amigos 
do ambiente se possível. 
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O setor do retalho está cada vez mais 
tecnológico e a utilizar soluções como 
Inteligência Artificial, Machine Learning, 
Realidade Virtual e Aumentada, entre outros. 
As soluções da OKI estão a ir ao encontro das 
necessidades dos players deste setor?
A OKI identifica oportunidades na integração das 
várias tecnologias, vendo a impressão como um 
meio de captação da atenção do cliente na loja.
A tecnologia de eyetracking, por exemplo, 
permite antecipadamente perceber, através do 
rastreamento ocular, o que é que os consumidores 
observam e o que prende a sua atenção na loja. A 
partir daí, o retalhista possui informação valiosa 

sobre a melhor localização para a sinalética em 
cada corredor ou secção da loja. Este tipo de 
tecnologia, que permite identificar padrões de 
ação do consumidor e prever comportamentos, 
é fundamental para percebermos que tipos de 
soluções vão ao encontro dessas preferências.

E o consumidor está a acompanhar essa 
evolução tecnológica do retalho?
Em resultado da evolução exponencial da 
tecnologia dos últimos anos, o consumidor é 

JAVIER LÓPEZ, HEAD OF VERTICAL SOLUTIONS, OKI EUROPE

“A PARCERIA ENTRE O DIGITAL 
E A IMPRESSÃO É ESSENCIAL 
PARA A DIFERENCIAÇÃO”
A comunicação no setor do retalho sempre foi feita à base de muito papel. Seja nos lineares, com preços, 
seja a comunicação in-store, sejam os milhões de panfletos, revistas, talões, etc., a impressão está lá. Um 
novo retalho, um novo consumidor, novas lojas e/ou novos conceitos de compra fazem com que este setor 
precise de se repensar. Por isso, fomos falar com um especialista na matéria.

Já imaginou a quantidade de papel que é 
utilizada para comunicar com o consumidor 
(só) no setor do retalho? Não conseguimos 
dar aqui a resposta, mas uma coisa é certa: 
o setor da impressão terá de se adaptar  a 
novas exigências e novas necessidades, 
surjam elas do lado de quem vende ou do 
lado de quem compra.
O head of Vertical Solutions da OKI Europe, 
Javier López, não está, no entanto, 
desanimado. Numa época em que nunca se 
falou tanto em omnicanalidade, inovação, 
adaptação e personalização serão as 
chaves para o negócio. Tudo com uma 
renovada preocupação nas questões da 
sustentabilidade.

TEXTO: VICTOR JORGE

OKI
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mais sofisticado e exigente. Está mais informado 
e recorre cada vez mais à tecnologia na hora de 
adquirir um serviço ou produto, seja para verificar 
preços, comparativos ou consultar reviews.
Para ajudar o retalho a responder às expectativas 
deste consumidor tecnológico, atento e cada 
vez mais exigente, a OKI está a desbloquear 
o verdadeiro potencial da impressão como 
ferramenta de negócios, mudando radicalmente 
a perceção da impressão de uma peça plana de 
comunicação para uma ferramenta capaz de 
envolver o consumidor, com soluções inovadoras 
e dinâmicas que permitem criar experiências 
atrativas no ponto de venda e que resultam, muitas 
vezes, de informação recolhida online sobre as 
preferências do consumidor, através do seu perfil de 
utilizador no site do retalhista. 

DA  LO JA  PA R A  O  D I G I TA L

Com o desenvolvimento do e-commerce, que 
soluções possuem para o comércio que, cada 
vez mais, está no digital?
A inovação é uma parte fundamental do processo 
de transformação do retalho. Estamos cientes das 
múltiplas pressões a que o retalho está sujeito para 
dar resposta às expectativas dos consumidores e da 
necessidade de produção eficiente de materiais de 
alta qualidade a baixo custo.
A personalização é a chave, pois as lojas 
físicas continuam a fazer sentido, apesar de 
complementadas pelas vendas online. E o 
merchandising visual faz, claramente, parte da 

experiência global do consumidor, que é cada vez 
mais exigente. Acresce a isto o facto de, na maioria 
das vezes, as lojas não terem muito espaço. As 
soluções devem, por isso, ser compactas e com 
elevado nível de qualidade, adaptando-se a todos os 
tipos de suportes de impressão.
Mesmo nos negócios puramente online, a 
mercadoria tem de ser enviada ao cliente e 
é uma oportunidade de comunicar com ele, 
incluindo na sua encomenda materiais impressos 
personalizados que ajudam a fidelizar o cliente.

Há relativamente pouco tempo afirmou que 
o customer experience ultrapassará o preço 
como diferenciador-chave nas marcas. De que 
forma e como responder a esta tendência?
Os retalhistas que mais se esforçam em adquirir 
informações do cliente e utilizá-las eficazmente 
para personalizar as suas experiências de compra 
são os mais bem-sucedidos. Proporcionar 
uma experiência de compra memorável está 
possivelmente no topo da lista de “must do” para as 
lojas físicas – algo que o online é incapaz de igualar.
O comércio offline terá de saber tirar partido de 
tecnologias como a IA, a IoT, as aplicações móveis 
e outras que lhe permite conhecer melhor os seus 
clientes e ajudar a criar uma melhor experiência do 
consumidor.

A passagem crescente para um comércio 
cada vez mais digital faz a OKI ter de repensar 
o negócio e, fundamentalmente, como ajudar 
os retalhistas e consumidores com as suas 
soluções?
A parceria entre o digital e a impressão é essencial 
para a diferenciação, a melhoria da experiência do 
cliente e crescimento das margens.

Embora os compradores já não sintam necessidade 
de fazer fila à porta das lojas ou de se atropelarem 
para conseguir pechinchas, muitos daqueles que 
compram no retalho omnicanal aproveitarão para 
fazer cliques online e usufruir das melhores ofertas 
disponíveis. Da mesma forma, os canais online 
também podem ser usados para alavancar vendas 
nas lojas físicas por meio de vouchers e códigos para 

“A personalização é a chave, pois as lojas 
físicas continuam a fazer sentido, apesar de 
complementadas pelas vendas online. E o 
merchandising visual faz, claramente, parte 
da experiência global do consumidor, que é 
cada vez mais exigente”

OKI
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compras. Uma vez na loja, para além de garantirem 
uma experiência positiva e agradável na recolha 
de produtos adquiridos online, os retalhistas mais 
atentos também estudam formas de capitalizar o 
aumento de tráfego no estabelecimento para gerar 
compras por impulso de produtos sazonais ou de 
margem elevada.
Nesse sentido, projetamos as nossas soluções para 
facilitar a impressão imediata de pequenas tiragens 
que vão ao encontro da flexibilidade e velocidade 
que o setor exige. Essas soluções dão aos retalhistas 
um elevado grau de autonomia, permitindo-lhes 
imprimir apenas o que necessitam e quando 
necessitam, o que reduz visivelmente os custos de 
material e produção, respondendo rapidamente às 
exigências dos clientes.

As questões relacionadas com a 
sustentabilidade e alterações climáticas 
estão na ordem do dia. Como é que os players 
do setor de impressão podem contribuir para 
minimizar esta questão?
Há uma pressão crescente não apenas sobre 
os fabricantes, mas sobre toda a cadeia de 
fornecimento para se tornar mais eficiente, 
rentável, rápida e eco-friendly. 
Ao longo da sua história, a OKI sempre participou 
em projetos para garantir a conservação de recursos 
no desenvolvimento de hardware e software, de 
forma a tornar os produtos mais compactos, 
melhorar a tecnologia dos consumíveis e dos 
controladores das impressoras, promovendo 
esforços para prolongar a vida dos componentes, 
reduzir as peças descartadas e desenvolver produtos 
que simplifiquem a desmontagem e a reutilização.
Nos últimos anos, o grupo tem promovido a 
inovação através da resolução de questões sociais, 
tendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
como ponto de partida.

Recentemente, a OKI anunciou as metas ambientais 
das empresas do Grupo inseridas na visão estratégica 
“Desafio ambiental OKI 2030/2050”, no âmbito da 
qual a OKI dinamizará atividades com um vasto 
número de parceiros, com o objetivo de prevenir o 
aquecimento global e alcançar uma redução de 40% 
das emissões de CO2 ao longo do ciclo de vida, até 
2030, e uma redução de 80%, até 2050.
Além disso, disponibilizamos aos nossos clientes 
um programa de reciclagem gratuito para todos os 
consumíveis originais OKI. Desde a implementação 
deste programa, a OKI já reciclou mais de 2 mil 
toneladas de consumíveis.

A customização ou personalização é outro 
dos fatores-chave dos dias de hoje e do 
futuro. Que adaptações e soluções terão 
de ser aplicadas que deem resposta a um 
consumidor que pretende os produtos/artigos 
feitos “à medida”?
A personalização é uma vantagem competitiva-
chave no retalho do futuro. Estudos recentes 
revelam que 93% das empresas veem um 
aumento nas taxas de conversão quando usam a 
personalização e 75% dos consumidores são mais 
propensos a comprar produtos de retalhistas que 
utilizam o seu nome, fornecem recomendações 
pessoais e conhecem as suas preferências.

Muitos retalhistas já estão a impulsionar as vendas 
através da personalização, tirando partido das 
ferramentas de POS e software de gestão de loja para 
criar programas de fidelização mais direcionados e 
eficazes. Um dos exemplos de grande popularidade 
da impressão “on-demand” nas lojas físicas é a 
personalização de etiquetas para mensagens e 
embalagens, papéis personalizados, entre outros. As 
aplicações são infindáveis e a criatividade é ilimitada.
O importante é ter as ferramentas adequadas para 
agir e reagir perante uma oportunidade súbita de 
venda.

S I N A L É T I CA  H Í B R I DA

Diz-se que as lojas físicas não estão mortas, 
simplesmente estão a mudar. Como e que 
respostas terão de ser dadas em função desta 
mudança?

“Proporcionar uma experiência de compra 
memorável está possivelmente no topo da 
lista de ‘must do’ para as lojas físicas – algo 
que o online é incapaz de igualar”

iStock
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Os desafios colocados pela tecnologia e a mudança 
nos padrões de consumo estão a obrigar as lojas 
físicas a reinventar-se para ir ao encontro dos 
desejos dos consumidores.
A utilização de sinalética de ponto de venda 
que seja clara, direta e prática melhora não só a 
experiência do cliente, ajudando-o a encontrar 
facilmente o que procura, mas pode também ser 
usada estrategicamente para atrair o cliente para 
produtos com elevada margem de lucro e promover 
linhas de produto para as quais se pretende obter 
melhor desempenho.
Portanto, numa fase em que oferecer uma 
experiência fluida ao cliente é essencial para 
assegurar vendas diretas, tanto online quanto 
físicas, cumprir os requisitos básicos para permitir 
que o cliente encontre o que precisa pode evitar 
que os utilizadores precisem procurar ajuda (uma 
experiência muitas vezes frustrante) ou, pior, que 
abandone a loja sem efetuar a compra.

As impressoras mais recentes, ideais para o ponto 
de venda, são pequenas o suficiente para uso em 
espaços de loja reduzidos e oferecem a flexibilidade 
para, no imediato, dar resposta a uma oportunidade 
de venda repentina, através da criação de um banner 
em frente e verso de grande formato e alto impacto, 
por exemplo, ou de uma etiqueta específica para 
determinada estante, linear ou prateleira.

A sinalética híbrida parece ser a solução. 
Mas que solução é esta e como é que ela é 
percecionada pelos retalhistas e respetivos 
consumidores?
O digital e o impresso andam de mãos dadas e 
fazem parte da realidade atual da maioria dos 
espaços de venda no retalho. É comum vermos 
nos supermercados ecrãs digitais com conteúdos 
interativos que oferecem aos consumidores 
informação adicional sobre determinadas marcas, 
utilização dos produtos ou dicas que o ajudam a 

otimizar o seu dia a dia. Por sua vez, a sinalética 
impressa tem uma função determinante na 
chamada de atenção e identificação de preços e 
no destaque de produtos específicos, conferindo 
ao retalhista uma autonomia e flexibilidade de 
gestão dos materiais in-store, que o digital nem 
sempre permite.
A atenção gerada por montras com autocolantes 
e cartazes coloridos pode ajudar a impulsionar 
a entrada na loja. As lojas equipadas com 
impressoras e multifunções de alta definição 
dispõem de uma clara vantagem na hora de 
capitalizar a procura de produtos publicitados nos 
media, ou vistos como tendência nas plataformas 
online, através da impressão interna de materiais de 
marketing, em qualquer momento.

Como é que olham para o setor como um todo 
e que respostas terão de ser encontradas 
para um mercado e consumidor em constante 
mutação?
Não é segredo que o retalho enfrenta desafios e, 
com apenas alguns segundos para atrair a atenção 
do cliente a contagem decrescente começa assim 
que este entra na loja. No mundo frenético que 
caracteriza o segmento de bens de consumo, 
velocidade, preço e conveniência são fatores 
essenciais para atrair clientes para as lojas e 
supermercados e garantir que saem satisfeitos.
Se a experiência do cliente ganha prioridade e é 
encarada como um fator-chave de diferenciação, 
é importante perceber como conseguimos gerar 
elevado impacto nesse curto espaço de tempo. 
A flexibilidade de adaptar rapidamente ofertas e 
comunicação visual nas lojas, enquanto se orienta 
o cliente de maneira fluida através do espaço 
de loja, tornou-se atualmente, um fator muito 
importante para contribuir com vendas imediatas 
e fidelidade futura.

Numa época de pressão constante para as lojas 
físicas e de disputa feroz pela fidelização, a 
experiência do cliente é mais importante do que 
nunca. Nesse sentido, a capacidade de reagir 
rapidamente perante eventos inesperados e tirar 
partido de tendências iminentes fará a diferença 
na capacidade de um retalhista conquistar o 
consumidor e assegurar a venda. 

“Os desafios colocados pela tecnologia e 
a mudança nos padrões de consumo estão 
a obrigar as lojas físicas a reinventar‑se 
para ir ao encontro dos desejos dos 
consumidores”

OKI
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Com a entrada numa nova década, 
verificamos que o mercado de etiquetas 
está pronto para um “ataque” de 
tecnologia digital. Embora a penetração 
global ainda seja relativamente baixa, o 
que significa que há muito espaço para 
crescer, também as mudanças ganham 
mais ritmo e a marcha para a tecnologia 
digital é como o som de cascos 
trovejantes que se aproximam cada vez 
mais rápido.
Há, portanto, uma mudança sísmica neste 
setor que passa a privilegiar tiragens 
mais curtas, a produção just-in-time, 
a personalização e onde a impressão 
da mais alta qualidade é, de facto, 
uma exigência. Estas são as principais 
tendências que vão continuar a moldar o 
mercado de etiquetas daqui para frente.
E o que verificamos é que são as marcas 

que impulsionam a mudança, que tornam 
obrigatória a impressão em pequenas 
tiragens e transformam em requisito a 
possibilidade que existe atualmente de 
imprimir etiquetas digitais.
Dados disponibilizados pela consultora 
Finat Radar mostram que 73% compram 
etiquetas digitais porque sabem que 
esta é a melhor correspondência para 
algumas aplicações. Mas também 
porque permitem ações de marketing 
mais direcionadas e a impressão de 
dados variáveis, para além de revelar 
preocupações com a sustentabilidade.
Embora o foco esteja ainda na produção 
de etiquetas, verifica-se que é dada cada 
vez mais atenção a caixas dobráveis e 
a embalagens flexíveis. Um benefício 
adicional, tanto nas etiquetas quanto 
nas embalagens, é que as marcas 

procuram aportar valor na peça impressa 
através da introdução de elementos 
inovadores decorativos e táteis, onde 
a natureza inerente à impressão 
digital traz vantagens distintas. Nesse 
sentido, tecnologias como os sistemas 
de embelezamento digital são uma 
oportunidade para obter serviços 
altamente criativos e conquistar novos 
negócios.
Contudo, não se trata apenas da 
tecnologia ou da qualidade. Na prática, 
deve entender-se que há um contributo 
de todos, nomeadamente fornecedores 
e marcas, para o crescimento geral e 
contínuo do mercado de impressão 
digital de etiquetas a cores. Apenas com 
trabalho colaborativo é possível repensar 
ideias e integrar as necessidades locais 
numa abordagem global! 

Edoardo Cotichini
Team Manager Industrial Printing 

da Konica Minolta Business 
Solutions Europe 

A INEVITABILIDADE DO DIGITAL 
NO MERCADO DAS ETIQUETAS
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João Bernardo Gonçalves
Senior Manager Finance and Human 

Resources da Michael Page 

O NOVO MANDATO DO DIRETOR FINANCEIRO

A liderança global está a ir ao encontro 
de um mundo que nos obriga à 
constante mudança. E essa mudança 
manifesta-se essencialmente na forma 
como as empresas abordam três 
aspetos: confiança, transferência de 
conhecimento e dinâmica cultural.
Neste contexto, as competências dos 
líderes financeiros e o papel do Chief 
Financial Officer (CFO) também têm 
de ser repensados. A amplificação 
das funções e a evolução do perfil do 
responsável financeiro têm vindo a mudar 
ao longo da última década. O ambiente de 
transformação das organizações exige 
que o “novo CFO” seja mais abrangente, 
“multitasking” e que vá ao encontro 
das estratégias e visão do CEO, que 
tem de responder simultaneamente à 
produtividade e ao lucro (Estudo da Page 
Executive sobre tendências executivas 
para 2020).
A importância da transparência e 
“accountability” na administração 
das organizações nunca foram tão 
importantes como agora. Mais focado 
no que impulsiona a criação de valor e 
lucro, o novo CFO está numa posição 
privilegiada para liderar a mudança, ser 
a consciência da sua empresa, adotar 

novas metodologias e construir confiança 
entre os diferentes stakeholders, 
incluindo acionistas, colaboradores e 
clientes.
No atual ambiente de negócios, cada 
vez mais competitivo, caracterizado 
pela digitalização e automatização, 
em que as empresas estão a otimizar 
as suas competências tecnológicas e 
de gestão para aumentar a eficácia, a 
questão que se coloca para o responsável 
financeiro é: Como é que tudo isto afeta 
o planeamento da contratação para esta 
função e como se encontra este novo 
talento? Tendo em conta que o CFO é o 
segundo líder mais comum na mudança 
transformacional de uma empresa, logo 
após o CEO (estudo da McKinsey), e que a 
mudança organizacional em larga escala 
se está a tornar uma mudança comum, o 
novo perfil do diretor financeiro terá de se 
adaptar rapidamente e ser cada vez mais 
“design thinking”, ou seja, orientado para 
contornar obstáculos e para conseguir 
reinventar as organizações através de 
pensamento estratégico que as possa 
guiar para a mudança, para a criação de 
novos contextos e melhor desempenho.
À medida que a administração se torna 
mais simplificada, o papel do CFO torna-

se cada vez mais amplo. O CFO passa a 
operar, cada vez mais, no domínio do COO 
(Chief Operating Office), dando resposta 
às empresas que procuram este perfil 
com um conjunto de competências mais 
alargado do que até agora, e que incluem 
planeamento e “storytelling”, a par com 
domínio tecnológico e visão global.
É esperado deste novo perfil muito 
mais do que o exercício das funções 
financeiras habituais. Para além das 
principais responsabilidades que são 
puramente deste domínio, que envolvem 
aspetos de “compliance”, controlo ou 
gestão de risco, o que diferencia o atual 
CFO é, efetivamente, o domínio de um 
vasto conjunto de competências que 
incluem “soft skills” e liderança com 
sentido comercial, o que ajudará a 
definir a estratégia e a criar valor para a 
organização.
O trabalho em equipa está a mudar nas 
organizações a um ritmo muito rápido. 
O CFO surge, assim, cada vez mais, 
como um parceiro estratégico para os 
diretores-gerais das empresas e os 
seus acionistas, sendo valorizado pelo 
contributo que pode dar às organizações 
que estão a passar pelos desafios da 
transformação digital. 
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A
mpliar a presença de exposi-
tores e visitantes profissionais 
de todo o mundo, potenciar os 
intercâmbios comerciais e pro-
jetar a gastronomia como valor 

diferenciador são as prioridades dos qua-
tro dias da Alimentaria Barcelona, even-
to que se realiza de 14 a 17 de setembro 
na capital catalã (estava previsto para 
20 a 23 de abril, mas foi adiada, porque, 
segundo a organização, “perante a atual 
situação internacional [COVID-19], ado-
tou-se esta medida com o objetivo de 
garantir uma grande edição para os seus 
expositores e visitantes, procedentes de 
numerosos países do mundo”).
Tida como o palco principal e respon-
sável pela internacionalização dos pro-
dutos espanhóis, a Alimentaria de Bar-

celona foi-se adaptando às tendências e 
exigências de um mercado em constante 
mutação, mas também de um consumi-
dor cada vez mais exigente e imprevisível.
Esta constante mutação, exigência e im-
previsibilidade levaram a organização a 
juntar, novamente, a Hostelco à Alimenta-
ria, de modo a conjugar o melhor que exis-
te na indústria alimentar e bebidas com o 
que de melhor existe (e é muito) e se faz 
na restauração e equipamento hoteleiro.
Todas estas alterações – que levaram, 
inclusivamente, a organização a retirar o 
setor do vinho da Alimentaria, realizando 
a Barcelona Wine Week de 3 a 5 de feve-
reiro – fazem com que o foco do evento 
esteja, efetivamente, no melhor que o 
mundo alimentar, ou melhor gastronó-
mico pode oferecer.

Serão quatro dias em que Barcelona será a capital da indústria alimentar e bebidas. 
Prometidas estão inovação, gastronomia, verticalidade, internacionalização e uma adaptação 

às novas tendências, bem como participação de empresas portuguesas.
Agora com novas datas: 14 a 17 de setembro de 2020.

TEXTO: VICTOR JORGE* // FOTOGRAFIA: ALIMENTARIA

SALÕES DA ALIMENTARIA 
BARCELONA 2020
• Intercarn (cárnicos e derivados)
• Restaurama (restauração, alimentação 

fora do lar, catering, hotelaria)
• Alimentaria Trends (orgânico, funcional, 

free from, halal, fine foods)
• Grocery Foods (grande consumo)
• Snacks, Biscuits & Confectionary 

(aperitivos, bolachas e doces)
• Expoconser (conservas e enlatados)
• Interlact (lácteos e derivados)
• Mediterranean Foods
• International Pavilions
• Lands of Spain
• Alimentaria Premium

ENCONTRO GASTRONÓMICO 
COM NOVAS TENDÊNCIAS 

EM MENTE

Nova data:

14-17/09/2020
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Na apresentação oficial da Alimentaria 
Barcelona, o presidente do Comité da 
Organização, Josep Lluís Bonet, destacou 
isso mesmo ao referir que “a inovação faz 
parte do ADN da Alimentaria e, natural-
mente, que terá de ter enfoque na trans-
formação tecnológica em curso”.
O cariz catalão do evento foi reforçado 
pela ministra regional da Agricultura do 
Governo Regional da Catalunha, fazendo 
referência (em catalão) à “qualidade que 
caracteriza o evento e a Catalunha e que 
os nossos melhores chefs levaram a todo 
o mundo”.
Do lado oficial do Governo espanhol, 
Cristina Clemente, vice-diretora do mi-
nistério da Agricultura, Pescas e Ali-
mentar, salientou que “é impossível falar 
de crescimento económico, sem falar 
de agricultura e da cadeia de valor que 
existe até ao consumidor”. A responsável 
referiu, ainda, a importância da seguran-
ça alimentar, destacando o facto de “na 
União Europeia estarmos perante uma 

das políticas, se não a política, mais rigo-
rosa no que toca à segurança alimentar”.
Antes de Antonio Valls, diretor da Alimen-
taria, apresentar os números referentes 
ao evento que pretende ser o centro ali-
mentar do mundo durante quatro dias, o 
diretor-geral da Federação das Indústrias 
Alimentar e Bebidas de Espanha (FIAB), 
Maurício García de Quevedo, aproveitou 
para destacar o papel de Espanha no 
mundo alimentar e bebidas. Em 2018, as 
vendas internacionais do setor totaliza-
ram os 30,5 mil milhões de euros, facto 
que levou o país de “nuestros hermanos” a 
superar a Itália e situar-se como a 4.ª eco-
nomia exportadora da União Europeia. O 
valor da indústria alimentar e bebidas, 
como um todo, em Espanha, vale, no en-
tanto, mais de 116 mil milhões de euros, 
de acordo com os números de 2018.
Portugal aparece em 3.º lugar nos des-
tinos das exportações espanholas, logo 
a seguir à França e Itália, tendo o nosso 
país importado mais de 3,4 mil milhões 

A PARTICIPAÇÃO 
PORTUGUESA
Está previsto que Portugal tenha uma 
representação importante na Alimentaria 
Barcelona 2020, até porque as empresas 
portuguesas consideram esta uma 
oportunidade para impulsionar o comércio 
além-fronteiras nacionais. Prova disso 
é que, na edição de 2018, Portugal foi o 
terceiro país em termos de visitantes 
internacionais – apenas atrás da França e 
Itália – e o terceiro em termos de superfície 
de exposição ocupada, com cerca de 
1100 m2, atrás da Itália e China.
Nesta linha, a Portugal Foods, organismo 
responsável pela internacionalização 
do setor agroalimentar português, e a 
InovCluster, associação que junta as 
empresas agroindustriais da região 
Centro de Portugal, já confirmaram a sua 
participação na Alimentaria 2020.
Portugal é o terceiro país recetor de 
produtos alimentares espanhóis, atrás 
da França e da Itália, com um montante 
de exportação que ascendeu a 3,413 mil 
milhões de euros, em 2018, segundo a 
Federação Espanhola de Indústrias de 
Alimentação e Bebidas (FIAB). Por volume, 
as categorias mais exportadas foram a 
carne processada e conservada e o azeite.
Por seu lado, e segundo a Federação das 
Indústrias Portuguesas Agroalimentares 
(FIPA), Espanha voltou a ser, em 2018, 
o primeiro destino de exportação de 
alimentos e bebidas portuguesas, com 
1,254 milhões de euros, o que representa 
25% do total das vendas do setor para o 
estrangeiro. O azeite, o leite e os derivados 
lácteos foram os principais produtos 
vendidos a Espanha.
Para esta edição de 2020 da Alimentaria 
de Barcelona estão já confirmadas mais de 
meia centena de empresas portuguesas, 
dividindo-se a participação entre os 
pavilhões dedicados ao setor alimentar 
e a Hostelco (Salão Internacional do 
Equipamento para Restauração, Hotelaria e 
Coletividades).

A balança comercial está, 
claramente, a favor de Espanha: 
3413 M€ de Espanha para Portugal 
contra 1254 M€ em sentido 
contrário.
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de euros em produtos alimentares e be-
bidas provenientes de Espanha.

U M A  A L I M E N TA R I A 
T R A N S F O R M A DA

Coube a Antonio Valls explicar o que será 
a Alimentaria Barcelona e o que os expo-
sitores e visitantes profissionais poderão 
encontrar ao longo dos quatro dias de 
abril. E os objetivos são ambiciosos: sem 
contar com o salão do vinho – que por si 
só traz sempre milhares de visitantes – a 
organização esperar ultrapassar as 4500 
empresas expositoras, 1000 delas prove-
nientes de 70 países, e superar os 150 000 
visitantes, sendo que 30% são internacio-
nais, com origem em 156 países.
Esta internacionalização foi destacada 
por Valls, referindo que o espaço de-
dicado às presenças internacionais foi 
aumentado, bem nos próprios espaços 
setoriais, de modo a ir ao encontro das 
mais de 12 500 reuniões de negócios es-
peradas durante o programa Alimentaria 
Hosted Buyers. Este programa já selecio-
nou cerca de 680 compradores-chave, 
importadores e distribuidores de países 
estratégicos dos cinco continentes.
As novas tendências e exigências alimen-

PARTILHA DE INOVAÇÃO 
E EXPERIÊNCIAS
Numa visita breve ao que será o futuro 
elBulli1846, um laboratório de exposições 
onde se estudará, pesquisará e 
experimentará o conhecimento sobre a 
eficiência básica e aplicada da inovação, 
é possível confirmar a importância que 
um dos melhores (para muitos, o melhor) 
chefs teve, tem e continua a ter no universo 
gastronómico.
Na realidade, o legado de Ferran Adrià vai 
muito além dos 24 anos que esteve à frente 
do pequeno restaurante, localizado perto da 
cidade de Roses, Catalunha. Para muitos, 
Adrià foi dos chefs com maior influência 
na nova gastronomia, tendo colocado a 
Catalunha e Espanha no mapa da alta cozinha.
A primeira fase terá um soft-opening em 
2020-2021 e é o período de tempo necessário 
calculado para o crescimento orgânico, 
possibilitando a implantação da exposição 

permanente.
A partir de 2022, o projeto começará a ser 
visitado pelo público em geral, período em 
que será partilhado o conteúdo desenvolvido 
pelas equipas do projeto elBulliDNA.
Localizado precisamente onde ficava o 
restaurante elBulli, este será, segundo 

Adrià, um espaço de partilha de experiência 
passada, presente e futura em inovação.
Outro dos projetos dá pelo nome de 
LABulligrafía, que não é mais do que o 
arquivo-museu do restaurante elBulli. 
Aqui pretende-se mostrar a influência e 
significado do elBulli, bem como de Ferran 
Adrià, Juli Soler e Albert Adrià.
A LABulligrafía terá uma componente offline 
e online. Na primeira, o visitante dos mais 
de 4000 m2 de espaço de exposição terá 
a oportunidade de descobrir milhares de 
objetos e documentos relevantes para a 
evolução da inovação no e do elBulli.
Já no online, será um espaço virtual contendo 
um arquivo onde milhares de imagens, 
vídeos, documentos, etc. permitirão 
acompanhar a história do elBulli, Ferran Adrià 
e companheiros e como eles conectaram 
projetos, setores, relacionamentos 
interdisciplinares, entre outros, 
demonstrando como é que um “simples” 
restaurante, com recursos limitados, teve 
uma influência tão global.

“Associar a conveniência e praticidade à saúde e nutrição, bem‑estar, 
a preocupação crescente com a intolerância e alergias alimentares 
estão na ordem do dia”
Antonio Valls, Alimentaria
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tares não foram, de resto, esquecidas no 
evento, com o Alimentaria Trends a dedi-
car o espaço aos alimentos orgânicos, fun-
cionais, free from e halal. Valls salientou 
mesmo que a Alimentaria “não pode fugir 
às grandes questões do momento, no que 
toca à gastronomia”. “Associar a conve-
niência e praticidade à saúde e nutrição, 

bem-estar, a preocupação crescente com 
a intolerância e alergias alimentares estão 
na ordem do dia”. Como exemplo, o res-
ponsável da feira deu os seguintes núme-
ros: “Nos últimos 10 anos, passou-se de 
150 para 1550 novas alergias”. 

*O jornalista viajou a convite da Alimentaria Barcelona

TRENDS QUE DEIXARAM 
DE SER NICHO
Os 4500 m2 que o Alimentaria Trends tem 
destinado às cinco áreas – Fine Foods, 
Organic Foods, Free From, Halal e Functional 
– pretende refletir a evolução das novas 
necessidades e exigências por parte dos 
consumidores atuais. Novas tendências, 
uma alteração no paradigma nos modelos de 
produção, distribuição e retalho farão parte 
deste salão.
Segundo dados da Nielsen, a categoria de 
produtos premium corresponde já a 23% 

do valor de vendas da indústria alimentar 
dentro do grande consumo em Espanha, 
percentagem que ascende a 24% no caso 
das bebidas.
Presentes nos 2100 m2 do Fine Foods 
irão estar mais de 50 empresas, entre 
elas, algumas portuguesas, mas também 
espanholas, italianas, francesas, belgas e 
americanas.
Aos alimentos orgânicos, a Alimentaria 
dedica 1400 m2, enquanto o espaço Halal – 
produtos certificados e permitidos pela lei 
islâmica – ocupará 400 m2, com os alimentos 
sem alergénios e funcionais a ficarem 
agrupados em espaços com 250 m2 e 200 m2, 
respetivamente.
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UM MERCADO EM CONSTA NTE ADAPTAÇÃO



35

M
AR

Ç
O

 2020
PR

O
D

U
Ç

ÃO

UM MERCADO EM CONSTA NTE ADAPTAÇÃO
Estará a categoria de sumos e 

refrigerantes a reinventar-se? E tendo 
em conta as novas tendências de saúde 

e bem-estar, como é que as marcas 
podem satisfazer um consumidor 

cada vez mais exigente e informado? 
O mercado tem vindo a crescer muito 
à conta do seu dinamismo e inovação, 

características que fazem a diferença e 
que se repercutem no consumo.

TEXTO: CLÁUDIA PINTO // FOTOGRAFIA: ISTOCK

O 
ano de 2019 foi de consolidação 
para a Sumol+Compal, muito 
suportado pela estratégia de 
valorização das marcas, pela 
inovação e distribuição alargada 

junto dos principais momentos de con-
sumo ou decisão. “Um dos nossos pilares 
é a inovação alavancada nas tendências 
e expectativas das pessoas que procu-
ram um sabor incomparável aliado a um 
perfil nutricional cada vez mais exigente, 
sem nunca esquecer a naturalidade, o va-
lor nutricional, o respeito pelos recursos 
naturais, as preocupações com a origem 
da matéria-prima”, salienta Ana Rita 
Martins, marketing manager Portugal e 
Espanha de Compal e Um Bongo.
Os players desta categoria não são indife-
rentes à pressão relacionada com o con-
sumo excessivo de açúcar acrescido “dos 
efeitos do imposto sobre o açúcar das be-
bidas e do aumento da intensidade pro-
mocional”, explica Pedro Saraiva, gestor 
da marca Pleno, comercializada pela Lac-
togal. Nem todos os segmentos apresen-
tam a mesma performance dentro desta 
categoria, sublinha, e a diferenciação 
surge com “a naturalidade, a redução de 
açúcar e do impacte ambiental”. Na gama 
Pleno, existe a preocupação com produ-
tos com baixas calorias, embalagens ami-
gas do ambiente e mais eco-friendly.
A tendência tem vindo a verificar-se nos 
últimos anos. A maior procura de produ-
tos saudáveis, baixos em calorias e com 
menos açúcar, veio dar uma margem de 
crescimento às marcas que respondem a 
esta necessidade. É o caso de Luso Fruta, 
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uma bebida “equilibrada e saudável, com 
Água de Luso e sumo de fruta, sem co-
rantes, conservantes, edulcorantes e sem 
açúcares adicionados, contendo apenas 
os açúcares naturais da fruta”, afirma Fi-
lipa Roque, responsável de marketing da 
marca.
Em 2006, a marca Sumol lançou o pri-
meiro produto zero, intitulado, na altura, 
Sumol Z. “A gama foi evoluindo desde 
então e, em 2018, relançámos a nossa 
gama Sumol Zero com os sabores laranja 
e ananás, com crescimentos muito inte-
ressantes, mas a escolha, no final do dia, 

é sempre do consumidor e as versões 
originais Sumol Laranja, Sumol Ananás e 
Sumol Maracujá continuam a ter maior 
aceitação”, explica Filipe Guerreiro, mar-
keting manager Refrigerantes e Águas da 
Sumol+Compal.
O mercado de bebidas não alcoólicas, 
segundo dados da consultora Nielsen, 
cresceu 5% em volume, em 2019, depois 
de o ano anterior ter sido de estagna-
ção. “Este dado traduz um crescimento 
do consumo privado das famílias portu-
guesas e tem pouca relação direta com 
as fracas condições meteorológicas no 

verão de 2019. O verão atípico do ano an-
terior acabou por não ter influência nas 
tendências de consumo desta categoria”, 
acrescenta.
No caso de Compal, a marca apresenta 
algumas propostas de valor no que res-
peita às opções mais saudáveis, como é 
o caso do Compal Essencial, que alargou 
recentemente o seu portfólio com novas 
opções em todo o mercado; do Compal 
Veggie, uma proposta que responde à 
necessidade do aumento do consumo de 
frutas e vegetais; do Compal Vital, com 
zero açúcares adicionados e o único néc-
tar adoçado de forma natural, apenas 
com stevia; e do Compal Summo, com 
fruta totalmente espremida e sem qual-
quer adição.

Também a GL se revê num novo consu-
midor, mais consciente, mais preocupa-
do e mais seletivo. Estas características 
requerem, por parte das marcas, “uma 
transparência maior, política que, desde 
o início, fizemos questão de adotar”, afir-
ma Douglas Gilman, co-CEO da GL.
A Coca-Cola em Portugal tornou-se mui-
to reconhecida no mercado e apresenta 
uma ampla gama de bebidas com 107 
referências, das quais, 29 correspondem 
a opções sem açúcares adicionados, light 
ou zero. “Oferecemos as principais mar-
cas da empresa, como CocaCola, Fanta 
ou Aquarius, assim como chá, águas e 
bebidas desportivas, entre muitos outros 
produtos”, explica Rafael Urrialde, diretor 
de Saúde e Nutrição da Coca-Cola Iberia. 
Os chás e as infusões biológicas cons-
tituem outras das apostas da empresa 
através do lançamento da marca Honest, 
que vai além de uma gama de bebidas 
biológicas. “É uma forma de ver e viver a 
vida, que respeita as pessoas e o ambien-
te/planeta. Neste sentido, os ingredien-
tes utilizados apresentam certificação 
biológica”, sublinha.

NOVIDADES EM 2020
Compal
A marca acaba de lançar a nova gama 
Origens, que integra agora novos sabores, 
como, por exemplo, a Pera Rocha do Oeste 
e Framboesa do Algarve, que vieram 
juntar-se aos restantes sabores Laranja do 
Algarve, Manga Magdalena e Ameixa Black 
Ambar e Black Diamond. “Prevê-se ainda o 
lançamento de um novo sabor nesta gama 
que vem reforçar códigos de portugalidade 
na marca e a valorização da fruta portuguesa. 
Teremos também, como habitualmente, um 
sabor de verão na gama Compal Vital, com 
baixas calorias e adoçada de forma natural 
com stevia”, partilha Ana Rita Martins.
Para o final do verão, está a ser preparado 
o lançamento de um novo projeto a partir 
de frutas portuguesas selecionadas e que, 
segundo a marketing manager Portugal 
e Espanha, irá surpreender. “Em Um 
Bongo, lançaremos brevemente uma nova 
plataforma de comunicação, com foco em 
prescritores, que suportará a estratégia de 
comunicação”, acrescenta.

GL
“Estamos, neste momento, a fabricar nos 
EUA uma nova gama de shots de vinagre de 
sidra (uma inovação com grande sucesso 
e excelente recetividade), overnight oats – 
uma solução de pequenos-almoços muito 
requisitada e prática dos últimos tempos, 
que tem vindo a ser acrescentada ao nosso 
portfólio e os smoothies bowls, puré de fruta 
100% fresca com vários sabores, ideais para 
acompanhar com granola e que tem vindo a 
tornar-se muito popular”, diz Douglas Gilman. 
Existem algumas novidades programadas, 
mas o co-CEO prefere não revelar quais.

Luso Fruta
No mês de março, a marca lançou no 
mercado a variedade Luso Fruta maçã, que 
está disponível nos formatos 0,33 L para 
Horeca e 0,5 L e 1 L nos hipermercados e 
supermercados.
“É uma marca familiar que também pensa 
nos pais que procuram opções saudáveis 
para os seus filhos”, defende Filipa Roque, 
adiantando que o ano de 2020 começou 
“com uma nova variedade de Luso Fruta Kids 
que já se encontra no mercado: Luso Fruta 
TuttiFrutti”. Esta variedade está disponível 
no formato 0,20 L, “ideal para levar para a 
escola ou acompanhar uma refeição em 
casa. Este novo produto apresenta-se como 
a alternativa ideal para crianças a partir 
dos três anos, contribuindo também para 
as necessidades diárias de água dos mais 
pequenos”, sublinha a responsável. Esta 
marca tem vindo a ganhar peso no mercado, 
“sendo líder com 86% de quota de mercado 
no segmento de águas lisas com sabor”.

Pleno
Pedro Saraiva adianta que a marca 
continuará a trabalhar os eixos da 
naturalidade, da redução de açúcar e 
do impacto ambiental, mas não revela 
pormenores relativos a novos lançamentos 
ou a novidades para este ano.

Sumol
A seu tempo serão apresentadas as várias 
novidades programadas que a marca não 
revela detalhadamente para já. Inovar é 
obrigatório para a marca. “O consumidor de 
2020 não é o mesmo de 2010, nem de 2018. As 
suas motivações a vários níveis são diferentes, 
a procura da naturalidade é maior e a procura 
da verdade das marcas é bem maior”, defende.

“Acreditamos que a fidelização 
do consumidor não depende de 
campanhas promocionais, mas sim 
de um trabalho diário, multicanal, 
em que o consumidor se envolve 
emocionalmente com a marca, 
criando uma relação duradoura”
Filipe Guerreiro, Sumol+Compal
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É uma categoria onde a inovação ocupa 
um lugar de destaque. Ana Rita Mar-
tins destaca, nesta ótica, o lançamento 
de Compal Summo, feito totalmente de 
fruta espremida, sem qualquer adição 
e que contribui para uma alimentação 
nutritivamente mais rica. “É uma aposta 
de futuro que vem responder a uma mu-
dança de paradigma dos consumidores 
face à saúde e ao consumo, resultante de 
uma maior procura e valorização do que 
é fresco e natural na alimentação e be-
bidas”, acrescenta a marketing manager 
nutrição Portugal e Espanha. Outro lan-
çamento, o Compal Essencial à Colher, 
marcou a ambição da empresa em tornar 
esta marca, Compal Essencial, “numa 
plataforma de snacks de fruta, propor-
cionando soluções nutricionalmente 
equilibradas para saciar entre as princi-
pais refeições do dia”. Este novo produto 
oferece uma solução de “snacking com 
100% de fruta esmagada e uma mistura 
de cereais crocantes adoçados de forma 
muito ligeira com mel”.
Relativamente a Bongo, uma marca com 
mais de 30 anos em Portugal, Ana Rita 
Martins considera que a marca tem vin-
do a reinventar-se para dar resposta à 
preocupação com a alimentação e, par-
ticularmente, a infantil.
Em termos de embalagens, a Compal 
lançou recentemente, e em exclusividade 
durante um ano, a embalagem Tetra Pak 
Stello 1 L, mais sustentável e amiga do 
ambiente. “No ano passado, Luso Fruta 
alterou os seus rótulos de plásticos para 
papel, sendo este certificado pelo FSC 
(Forest Stewardship Council), que assegura 
que os produtos provêm de explorações 
com gestão florestal responsável”, afirma 
Filipa Roque. Esta certificação é extensi-

va ao cartão das embalagens recicláveis 
da marca Pleno, nomeadamente nas re-
ferências de tisanas – flor de laranjeira, 
lúcia-lima & limão e rooibos & limão.
Um dos pilares do trabalho da Coca-Cola 
em Portugal assenta na inovação na oferta 
de bebidas enquanto estratégia essencial 
do crescimento. “Inovamos para que o 
consumidor português possa contar com a 
maior gama de bebidas possível e possa es-
colher a que melhor se adapta a cada mo-
mento. Mas também inovamos para ter 
opções sem adição de açúcares e/ou sem 
calorias que ajudem as pessoas a controlar 
o seu consumo”, explica Rafael Urrialde. 

Uma vez que o consumidor está a mudar, 
a adaptação da marca é necessária para 
acompanhar a preocupação com a sua 
saúde. “A Coca-Cola em Portugal trabalha 
há anos para ajudar no controlo do con-
sumo de açúcares na alimentação. Por 
isso, conseguiu reduzir, nos últimos 20 
anos, 37% do aporte total de açúcares por 
litro do total de vendas. Se nos limitarmos 
apenas aos últimos três anos, esta redu-
ção foi de 18%”, salienta o responsável. 
Atualmente, quatro em cada dez bebidas 
do grupo são sem ou baixas calorias.
No âmbito dos processos de reformula-
ção para a redução de açúcares adiciona-
dos, desde 2014, “Fanta Laranja e Fanta 
Ananás diminuíram o seu teor de açúca-
res adicionados em 65,4% e 91,2%, respe-
tivamente. Atualmente, todos os sabores 
da marca Fanta são sem ou de baixas 
calorias, porque têm uma quantidade de 
açúcares adicionados igual ou inferior a 
4,5 g/100 ml e 20 kcal/100 ml, provenien-
te do total de açúcares”.
Outra das linhas de trabalho, nos últi-
mos anos, está centrada na sustentabi-
lidade, oferecendo diferentes soluções 
de materiais de embalagem adaptadas 
às necessidades do consumidor. A com-
panhia oferece 17 tamanhos diferentes, 

promovendo a utilização de embalagens 
pequenas para ajudar os consumidores a 
controlar o consumo de açúcares.
A GL antecipou as principais tendências 
dos consumidores, há doze anos, relativa-
mente à procura de soluções alimentares 
menos processadas e naturais. “Sendo 
produtos diferenciadores e de um exce-

A APOSTA 
DAS INSÍGNIAS 
NAS MARCAS PRÓPRIAS
O Pingo Doce segue como pilar de 
responsabilidade social corporativa a 
“promoção da saúde pela alimentação”. 
Uma vez que a insígnia já apostava na 
melhoria contínua dos seus produtos no 
que respeita à redução de sal, açúcar e 
gordura, não houve necessidade de adaptar 
ou modificar a sua estratégia com a criação 
do imposto sobre bebidas açucaradas e 
adicionadas de edulcorantes, uma vez que 
“já apostava em produtos mais equilibrados 
nutricionalmente”, explica a diretora 
comercial de marca própria, Rita Manso.
Durante este mês de março, chegam às lojas 
os novos Iced Teas Continente, nos quais 
foram reduzidas 125 toneladas de açúcares/
ano. “Envolvemos cerca de 200 clientes em 
testes sensoriais ‘cegos’, e a nova receita 
com menos açúcares foi muito bem avaliada, 
com uma pontuação média superior à 
receita atual. Isto demonstra que os nossos 
clientes estão preparados para reduzir o 
consumo excessivo de açúcares, desde que 
não se comprometa a qualidade e o sabor”, 
salienta Ana Alves, diretora comercial de 
marcas próprias do Continente.
No caso do E.Leclerc, a resposta a esta 
preocupação com a saúde é “promovida 
através da redução de açúcares e no 
lançamento – em marca própria – de 
bebidas sem açúcares adicionados, com 
aromas e corantes de origem natural – 
preocupação que é ainda maior na gama 
de bebidas infantis, em que temos como 
compromisso de insígnia a ausência 
de conservantes pertencentes a uma 
blacklist“, explica Liliane Montes Coutinho, 
diretora de comunicação e imagem. O 
mesmo compromisso é assumido de forma 
direta nas embalagens dos produtos, 
onde a empresa destaca a utilização de 
aromatizantes e corantes de origem natural.

“A Coca‑Cola Portugal conseguiu 
reduzir, nos últimos 20 anos, 37% 
do aporte total de açúcares por 
litro do total de vendas. Se nos 
limitarmos apenas aos últimos três 
anos, esta redução foi de 18%”
Rafael Urrialde, diretor de Saúde e Nutrição da 
Coca-Cola Iberia

“No ano passado, Luso Fruta 
alterou os seus rótulos de 
plásticos para papel, sendo este 
certificado pelo FSC (Forest 
Stewardship Council), que assegura 
que os produtos provêm de 
explorações com gestão florestal 
responsável”
Filipa Roque, Luso Fruta
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lente valor agregado, a entrada de pro-
dutos inovadores é acelerada. A inovação 
passa, não só pelas receitas, mas também 
pela necessidade de procurar um packa-
ging diferenciador, mais uma vez alinhado 
com as necessidades dos consumidores. 
Passa também por novas formas de fazer 
in store placement e por uma forte aposta 
em mecânicas de dar a conhecer o pro-
duto ao consumidor”, considera Douglas 
Gilman. Durante o ano passado, as ativi-
dades da empresa centraram-se no de-
senvolvimento de novos produtos, na ex-
ploração da tecnologia de clean label HPP 
(High Hydro static Pressure Processing) e 
na utilização de novas matérias-primas. 
“Detendo um profundo conhecimento da 
utilização e aplicabilidade da tecnologia 
de HPP, a GL identificou um grande po-
tencial da mesma em novas soluções ali-
mentares, procurando ir ao encontro das 
tendências dos consumidores e de produ-
tos cada vez mais naturais”.

Conforme o co-CEO tinha anunciado 
na edição de maio de 2019 da DISTRI-
BUIÇÃO HOJE, a aposta no mercado 
norte-americano acabou por acontecer 
(recorde-se que o grupo já tinha presen-
ça nos EUA enquanto exportador), com a 
abertura de uma nova fábrica de sumos, 
em Malvern, Filadélfia, Pensilvânia. “Esta 
nova fábrica foi criada com equipamen-

tos altamente eficientes e de vanguarda 
tecnológica, assentes na tecnologia HPP, 
e com uma equipa local bastante motiva-
da e eficiente. Apostou-se também num 
centro de serviços partilhado em Lisboa 
para apoiar esta expansão internacional”.
O grupo tem também um departamento 
de inovação qualificado “que procura dar 
resposta às novas tendências internacio-
nais clean label e desafia o mercado atra-
vés de fortes estratégias de I&D”, explica 
Douglas Gilman.
O início da exportação da GL deu-se em 
janeiro de 2014, marcando já presença 
na maioria dos mercados da União Eu-
ropeia. “Esta faturação continua a pesar 
positivamente no resultado anual da 
empresa, tendo representado uma fatia 
de mais de 70% da faturação, em 2019, 

e a expecta-
tiva é que, até 
final deste ano, 
represente 80% 
deste valor”.

A P O S TA  N A 
C O M U N I CA Ç ÃO

Também a proximida-
de com os consumidores 
é uma preocupação das 
marcas, não só ao nível 
do digital, como também 
através do patrocínio de 
eventos desportivos, culturais e ou-
tros. No caso de Luso Fruta, além do de-
senvolvimento de passatempos, a marca 
esteve presente na Color Run Oeiras, no 
ano passado, “um evento de convívio e 
familiar, com o qual a marca se revê e 
que irá repetir em 2020”, diz Filipa Ro-
que. Com mais novidades a apresentar 
oportunamente, Luso Fruta participou 
também na prova desportiva solidária 
Corrida EDP Lisboa, a Mulher e a Vida, 
desafiando as mulheres portuguesas a 
juntarem-se ao movimento cor-de-rosa 
na luta contra o cancro da mama com a 
ativação “Deixa a tua pegada”.
A Sumol+Compal acompanha, escuta e 
avalia o target, os valores e as motivações 
dos consumidores por acreditar que só 

342,2 milhões 
de litros +1%

275,5 milhões 
de euros +3%
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Compraram 
19 vezes

Nielsen HomeScan / Painel de Lares (ano móvel findo a 26/01/2020)

3,4 L 
por visita 

2,79 € 
por visita 

88% dos lares em Portugal Continental 
compraram refrigerantes no último ano

“Desde o primeiro dia que os 
nossos sumos correspondem à 
procura e exigências atuais do 
consumidor, uma vez que não têm 
quaisquer aditivos, conservantes 
ou corantes presentes, sem 
açúcares ou água adicionada”
Douglas Gilman, GL
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existe pro-
ximidade se 

a marca for 
relevante para 

os mesmos. A 
estratégia de 

comunicação é 
multicanal: tradi-
cional, digital, pre-
sença em eventos 
e visibilidade em 
loja. “Pegando no 
exemplo de Sumol, 
estabelecemos uma 
aposta forte em ati-

vações junto dos jo-
vens, com plataformas, tais 

como o Sumol SnowTrip, uma viagem à 
neve que anualmente junta mais de dois 
mil finalistas de secundário, ou o festival 
Sumol Summer Fest, que promete a mi-
lhares de jovens, todos os anos, dois dias 
inesquecíveis, com a melhor música e o 
melhor ambiente na Ericeira”, partilha 
Filipe Guerreiro.
A presença digital de Sumol passou a dar 
voz aos cocriadores da marca através 
da escolha de influenciadores a quem a 
mesma desafia a reinterpretar os valores 
de Sumol dentro das suas áreas de con-
teúdos e interesse. “Acreditamos que a 
fidelização do consumidor não depende 
de campanhas promocionais, mas sim de 
um trabalho diário, multicanal, em que o 
consumidor se envolve emocionalmente 
com a marca, criando uma relação dura-
doura”, explica o marketing manager. 

A marca, que nasceu em 1954, “tem um 
legado histórico que acompanhou todas 
as gerações. É legítimo afirmar que todos 
os portugueses vivem com esta marca, 
há décadas”. O desafio tem passado por 
manter o património de mais 60 anos, 
viva, atual, autêntica, com mensagens 
frescas e com enorme goodwill emocio-
nal junto de quem cá está há mais tem-
po. “O foco é recrutar nos públicos mais 
jovens, onde essa goodwill tem de ser 
conquistada. A abordagem multicanal 
integra também a plataforma Sumol X, 
em colaboração com marcas parceiras”.
Também a Compal tem desenvolvido 
iniciativas específicas e criado parcerias 
que gerem valor acrescentado. Por exem-
plo, o “Bom Dia com Compal Summo”, 
não só pretende acrescentar valor às pro-
postas dos nossos parceiros e clientes, 
como também disponibiliza soluções de 
pequeno-almoço completas e equilibra-
das desenhadas por chefs e nutricionis-
tas”, explica Ana Rita Martins. A marca, 
que está presente na vida dos portugue-
ses desde 1952, muito assente em valores 
como a tradição e a confiança, tem vindo 
recentemente a impressionar os consu-
midores com campanhas que procuram 
refletir a ideia da frutologia, através de 
uma conexão natural à fruta, aos fruti-
cultores, à terra, à natureza e à relevância 
da fruta nacional. “Com o relançamento 
de Compal, previsto para 2020, queremos 
continuar este caminho, trazendo uma 
maior humanização à marca”.
Relativamente a Um Bongo, através de 
um projeto inovador em Portugal – um 
escape game para crianças – nasceu uma 
atividade que estimula a capacidade de 
raciocínio e promove o desenvolvimento 
dos cinco sentidos através de tarefas e 
pistas, fortalecendo a capacidade de tra-

balho em equipa, ao mesmo tempo que 
transmite conteúdos lúdicos e pedagógi-
cos. É esta a nova atração na Kidzania – o 
“Escape Game Um Bongo”.
Além dos meios de mass media tradicio-
nais e da social media, através do Face-
book e do Instagram, a comunicação da 
marca Pleno passa também pelo ponto 
de venda e a ativação de eventos, como, 
por exemplo, o EDP Cool Jazz e a Comic 
Com Portugal. “A marca valoriza muito 
este equilíbrio de meios de comunicação 
que permite trabalhar, em simultâneo, 
notoriedade, envolvimento e experiên-
cia, em múltiplos contextos. As ativações 
em eventos têm sido particularmente 
relevantes através da promoção de bem-
-estar com dimensão positiva de descon-

tração em espaços ao ar livre, dando a 
conhecer as suas tisanas e bebidas ino-
vadoras”, refere Pedro Saraiva.
No que respeita às redes sociais, “Pleno 
tem uma base de seguidores Facebook e 
Instagram, sólida e interativa, que tem vin-
do a ampliar. Este é um meio que a marca 
irá continuar a privilegiar na construção 
da sua relação com os consumidores”, 
sublinha. As marcas comerciais da empre-
sa são trabalhadas de forma independen-
te, com uma base de consumidores e eixos 
de atuação geridos de forma autónoma re-
lativamente às marcas de leite.

“As ativações em eventos têm 
sido particularmente relevantes 
através da promoção de bem‑
estar com dimensão positiva de 
descontração em espaços ao ar 
livre”
Pedro Saraiva, Pleno

Compraram 
13 vezes

Nielsen HomeScan / Painel de Lares (ano móvel findo a 26/01/2020)

1,87 L 
por visita 

2,10 € 
por visita 

78% dos lares em Portugal Continental 
compraram sumos e néctares no último ano

89,8 milhões 
de litros +4%

104,4 milhões 
de euros +4%

Nielsen Market Track (ano móvel findo a 26/01/2020)
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Este será um ano forte para a GL em 
termos de comunicação. A empresa 
traçou um plano ambicioso que permi-
tirá comunicar com regularidade com 
os diferentes targets – imprensa, digital 
influencers e consumidores finais. “Que-
remos que experimentem os nossos pro-
dutos e que conheçam mais da história 
da marca, as formas de produção e os 
motivos que nos levaram a criar produ-
tos únicos. Desde o primeiro dia que os 
nossos sumos correspondem à procura 
e exigências atuais do consumidor, uma 
vez que não têm quaisquer aditivos, con-
servantes ou corantes, sem açúcares ou 
água adicionada – algo que revelamos de 
forma totalmente transparente, fazendo 
questão de ‘exibir’ os nossos rótulos”, ex-
plica Douglas Gilman.

M A R CAS  P R Ó P R I AS 
DAS  I N S Í G N I AS

Os retalhistas têm vindo a responder às 
exigências do mercado a vários níveis. A 
categoria de sumos e refrigerantes não é 
exceção. O Pingo Doce tem, atualmente, 
uma gama que vai desde os refrigerantes 
até 15% de fruta, até ao sumo espremido 
em loja com 100% de fruta. “Em termos 
de tecnologia, a gama da marca própria 
do Pingo Doce tem estado continuamen-
te a lançar produtos novos e, atualmen-
te, tem um sortido diversificado, que 
oferece desde os refrigerantes clássicos 
e sumos HPP até aos smoothies frescos”, 
explica Rita Manso, diretora comercial 
de marca própria. O que mais pesa na de-
cisão de apostar em novos lançamentos 
e produtos é a avaliação feita junto dos 

consumidores em mercados nacionais e 
internacionais. “Somos muito rigorosos 
em todos os produtos que colocamos no 
mercado”, garante.
Também o Continente aposta em mar-
cas próprias como centro da sua pro-
posta de valor. “A categoria de sumos e 
refrigerantes é uma das mais dinâmicas 
no que refere a novidades e permite à 

marca própria do Continente liderar o 
crescimento neste mercado”, explica a 
diretora comercial de marcas próprias da 
insígnia, Ana Alves. Uma das principais 
tendências desta categoria são os sumos 

100%, apresentando-se como uma alter-
nativa saudável sem açúcares adiciona-
dos. O objetivo passa por democratizar 
o acesso a estes produtos e, no último 
ano, “o Continente lançou a marca exclu-
siva ‘Autêntico’ que apresenta uma gama 
alargada de sumos refrigerados 100% 
naturais, com frutas e legumes espremi-
dos e sem açúcares adicionados, a pre-
ços democráticos. Esta marca é já uma 
referência nesta categoria, com vendas 
superiores a um milhão de euros, desde 
o lançamento em julho de 2019”, salienta 
a responsável.
Todos os anos, a marca Continente apre-
senta novidades. “Em néctares, lançamos 
edições limitadas todos os anos, sendo 
as mais recentes o Tropical Ginseng e a 
Água de Coco, Uva, Maçã e Lima. Nos 
últimos meses, reforçámos também a 
gama de néctares funcionais, com o lan-
çamento de três referências – o Greentox, 
o Antiox e o Imun – com ingredientes di-
ferenciadores como a aloé vera e spiruli-
na, selénio, gengibre e ácido fólico”.
Antes da decisão da aposta no lança-
mento de novas gamas, todos os produ-
tos da marca própria “são submetidos a 
rigorosos testes de qualidade, e são de-
pois testados por um painel de clientes, 
fundamentais na decisão de lançamento 
– são escolhidos os produtos com me-
lhor avaliação sensorial, garantindo que 
a nossa oferta é ajustada ao gosto dos 
Portugueses. Estes novos produtos são 
normalmente introduzidos como edi-
ções limitadas, que integram de forma 
permanente o nosso portfólio de acordo 
com a performance em vendas”, explica 
Ana Alves.
No E.Leclerc, a preocupação atual passa 
por apostar em produtos que se enqua-

drem com as expectativas dos clientes 
de hoje, com menos conservantes, me-
nos açúcar, embalagens com menos 
plástico e uma menor pegada carbó-
nica. “Com esta orientação estratégi-
ca, introduzimos produtos biológicos, 
com mais de 70 referências nos últimos 
dois anos, e sumos frescos de elevada 
qualidade, com um total de 23 referên-
cias novas no mesmo período”, explica 
Liliane Montes Coutinho, diretora de 
comunicação e imagem. A insígnia ini-
ciou também “um profundo processo de 
análise de toda a nossa gama no sentido 
de redução de açúcar e otimização do 
plástico usado”.
Está, neste momento, em desenvolvi-
mento um projeto que visa uma nova 
forma de transporte e exposição destes 
produtos no linear, para minimizar o 
plástico utilizado e a pegada carbónica. 
“Esta orientação reflete-se também em 
termos de implantação em loja na área 
dos sumos, refrigerantes e bebidas, onde 
adotámos um novo plano de merchandi-
sing, cujos três critérios principais são: 

zona natural – bebidas com menos de 
5 g de açúcar por litro, sem adoçantes 
e sem corantes artificiais; zona criança 
– bebidas com composição nutricional 
adequada, até ao tipo de embalagem 
( formatos mais pequenos e ergonomica-
mente mais ajustados) e zona zero – be-
bidas sem álcool”, explica a responsável.
A inovação permanente leva a que os fa-
bricantes da marca própria do E.Leclerc 
funcionem como parceiros de médio 
prazo e junto dos quais é importante es-
tabelecer padrões de qualidade assentes 
nas premissas sociais e económicas da 
empresa. “Na escolha de novas gamas, 
temos em consideração as novas ten-
dências de consumo, o respeito pelo am-
biente e saúde do consumidor, inovação 
e atitude de parceria/otimização contí-
nua com os fabricantes”, avança Liliana 
Montes Coutinho. 

“Somos muito rigorosos em todos 
os produtos que colocamos no 
mercado”
Rita Manso, Pingo Doce

“Na gama de bebidas infantis 
temos como compromisso 
de insígnia a ausência de 
conservantes pertencentes a uma 
‘blacklist’”
Liliane Montes Coutinho, E.Leclerc

“Os nossos clientes estão 
preparados para reduzir o 
consumo excessivo de açúcares, 
desde que não se comprometa a 
qualidade e o sabor”
Ana Alves, Continente
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C
om 67 anos, Manuel Nunes cres-
ceu com o aroma do café produ-
zido pelos seus avós, mas só em 
1995 é que se lembrou de renta-
bilizar o café que “tínhamos a 

mais em casa”. Hoje, o Café Nunes é um 
ponto turístico muito conhecido na Fajã 
dos Vimes, na ilha de São Jorge, e as plan-
tas das traseiras passaram a 800, numa 
pequena área de 0,2 hectares que todos 
os anos é visitada pelos turistas interes-
sados em conhecer a produção de café.
Com uma produtividade anual de 1000 
quilos brutos, a família Nunes consegue 
produzir cerca de 300 quilos de grão verde 
limpo da espécie Arábica que é “rica em 
aroma, muito frutada, doce e ligeiramente 
ácida e, em especial, com um teor de cafeí-
na menor em comparação ao comercial”, 
conta Dina Nunes, filha de Manuel Nunes.
Todas estas características são possí-
veis graças às condições edafoclimáticas 
especiais da região. “A ilha de São Jorge 
apresenta uma extensa linha de costa, 
como resultado da sua configuração 
alongada e aspeto montanhoso. Ao lon-
go da orla costeira surgem as famosas 
Fajãs formadas por deslizamentos de 
terra e por escoadas lávicas. As Fajãs são 
um terreno plano de pequena extensão, 
situado à beira-mar e com boas zonas 
cultiváveis que se integram na Reserva 
da Biosfera pertencente à Rede Mundial 
da UNESCO”, explica Dina Nunes.
“Agora, se compararmos com outras pro-
duções de café da variedade Arábica no 
mundo, estas normalmente crescem en-
tre os 800 e os 2000 metros de altitude em 
regiões tropicais localizadas entre o Equa-
dor e o Hemisfério Sul, enquanto o nosso 
café, curiosamente, cresce em baixa alti-
tude, abaixo dos 300 metros até quase ao 
nível do mar, com uma humidade relativa 
do ar, em média, acima dos 79% e tempe-
raturas médias anuais do ar que oscilam 
entre os 12 °C, no inverno, e os 25 °C, no 
verão, e localizado no Hemisfério Norte. 
Estas condições edafoclimáticas, junta-
mente com a riqueza dos solos das Fajãs, 

dão condições de excelência para os cafe-
zeiros sobreviverem”, acrescenta.
Todas estas características permitem 
ainda que toda a produção da família Nu-
nes seja totalmente biológica. Sem pra-
gas ou doenças visíveis, a produção de 
Manuel Nunes não precisa de nenhum 
produto fitossanitário, recorrendo ape-
nas a cascas e borra de café, estrume e fo-
lhas e ramos das podas como fertilizante.
Já a colheita, que decorre entre maio e o 
final de agosto, tem vindo a alterar-se nos 
últimos anos. “Temos notado que as alte-
rações climáticas estão a afetar a época 
da colheita, que tem tido uma variação 
de um mês por ano”, lamenta Dina Nunes.
A colheita é feita manualmente, grão a 
grão, e depois é colocada em eiras ao sol, 
durante duas ou três semanas, para se-
car, até que a casca fique escura. Depois, 
remove-se a casca manualmente, esfre-
gando os grãos de café com uma pedra, e 

escolhe-se os grãos à mão para se retirar 
todas as impurezas. Já a torrefação é feita 
ao lume, numa frigideira, até que se obte-
nha a cor desejada.
Dina Nunes explica que o café que obtêm 
é apenas para consumo próprio e para ser 
servido no café da família, até porque en-
tendem que “nunca poderemos vir a com-
petir contra os grandes mercados do café. 
Mas temos um produto de excelência, de 
qualidade, biológico e com história, dedi-
cação e paixão” que está até registado no 
Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial, para proteger a sua origem.
Além da família Nunes, há muitas outras 
famílias açorianas a produzir café, de 

Um dos segredos mais bem guardados da região, e o único na Europa, 
o café açoriano é, de acordo com João Ponte, Secretário Regional da Agricultura 

dos Açores, “uma cultura com grande interesse comercial”. Nos últimos quatro anos, 
os Açores viram a área de produção de café registar um crescimento de 40% 
e agora preparam-se para o colocar nos lineares, com a ajuda da Delta Cafés.

TEXTO: ANA RITA COSTA // FOTOGRAFIA: ANTÓNIO ARAÚJO

“Nunca poderemos vir a competir 
contra os grandes mercados do 
café. Mas temos um produto de 
excelência, de qualidade, biológico 
e com história, dedicação e 
paixão”
Dina Nunes, Café Nunes
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forma artesanal, para consumo próprio. 
Não se sabe bem há quanto tempo terá 
sido introduzida a cultura do café nos 
Açores: os agricultores e cafeicultores da 
região acreditam que a responsabilidade 
poderá ser dos emigrantes açorianos que 
regressaram do Brasil, entre os séculos 
XVIII e XIX, e dos portugueses que re-
gressaram das antigas colónias de Portu-
gal, depois do 25 de abril de 1974.

O R GA N I Z A R 
E  P R O F I S S I O N A L I Z A R 
A  P R O D U Ç ÃO

José Bernardo, agricultor açoriano e presi-
dente da Associação dos Produtores Aço-
rianos de Café (APAC), também cresceu 
com os aromas do café provenientes de 
uma fazenda no Kwanza Sul, em Angola.
“Tirei o curso de Regentes Agrícolas, 
mais tarde tirei Agronomia e com o 25 de 
abril fui para a África do Sul, depois para 
os EUA e mais tarde regressei aos Açores. 
Agora que estou reformado, dedico-me à 
agricultura, com saudosismo da minha 
infância. É isto que gosto de fazer e é a 
fazer isto que me sinto feliz”, conta.
Há mais de 40 anos que tinha “uma dúzia 
de plantas de café praticamente abando-
nadas”, mas o tempo proporcionado pela 
reforma levou-o a “investir na cultura do 
café”. Neste momento, tem mais de 3 mil 
plantas e é “o maior produtor da Europa”.
“Comparativamente com os grandes pro-

dutores mundiais, esta é uma micropro-
dução de café, no entanto, aqui nos Aço-
res e na Europa, eu sou o maior produtor 
de café”, revela.

A Arábica, espécie de café que se produz 
nos Açores nas variedades Caturra e Yellow 
Bourbon, é uma das mais apreciadas em 
todo o mundo “por ter um teor de cafeína 
baixo, mas ser muito aromática”. José Ber-
nardo conta que a sua produção nunca foi 
afetada por pragas e doenças e que os pou-
cos problemas que tem têm a ver com os 
temporais que, por vezes, assolam a região. 
“É uma planta que resiste perfeitamente e, 
neste momento, está a produzir bem. 
Outra das particularidades da produ-
ção de café nos Açores é que, devido ao 
clima subtropical, as plantas chegam a 
produzir duas vezes por ano, um fenó-
meno que, de acordo com o presidente 
da APAC, “não é normal. No Brasil e em 
África só produzem uma vez por ano”.
“Por um lado, é bom, mas aqui temos 
um problema de mão de obra. Não te-
mos quantidade nem volume que justi-

fique a mecanização para a colheita do 
café e tem de ser tudo feito à mão. Como 
pretendemos um produto de qualidade 
e não queremos concorrer de jeito ne-
nhum com o mercado global, temos de 
ser bastante exigentes na seleção do café. 
Só apanhamos os bagos que estão per-
feitamente maduros e isso requer muita 
mão de obra. Colher o café e descascar 
manualmente não é economicamente 
viável”, conta ainda.
Foi precisamente para tornar a sua pro-
dução economicamente viável que, em 
2015, decidiu juntar-se a outros produ-
tores de café açorianos – que produziam 
apenas para consumo próprio – para 
criar a Associação dos Produtores Aço-
rianos de Café (APAC). Juntos, pediram 
ajuda ao Governo Regional dos Açores, 
que este ano já entregou as máquinas de 
que precisavam para organizar, profissio-
nalizar e industrializar a produção.
“Se cada um dos produtores o fizesse 
individualmente, seria um investimento 
muito grande. Agora que as máquinas 
já cá estão, vamos começar a produzir 
o café de todos os associados da APAC”, 
explica ainda.

D I V E R S I F I CA R  A  P R O D U Ç ÃO 
AG R Í C O L A  D O S  A Ç O R E S

Todos esses segredos serão partilhados 
pela Delta Cafés, que em maio de 2019 
anunciou uma parceria com a APAC, 

“Como pretendemos um produto 
de qualidade e não queremos 
concorrer de jeito nenhum com 
o mercado global, temos de ser 
bastante exigentes na seleção do 
café”
José Bernardo, APAC
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assumindo o compromisso de, nos pró-
ximos 15 anos, colocar nos lineares o pri-
meiro café 100% português e o primeiro 
produzido na Europa.
Rita Tomé Duarte, diretora da Unida-
de de Negócio Delta Q, explica que este 
acordo com a APAC tem como objetivo 
“a cooperação em todas as etapas da pro-
dução, preparação e comercialização do 
café dos Açores durante os próximos 15 
anos e que se estima poder envolver di-
retamente 500 cafeicultores de todas as 
ilhas do arquipélago”.

De acordo com Rita Tomé Duarte, quan-
do foi celebrado o protocolo com a APAC, 
as poucas plantas de café que existiam 
nos Açores tinham “um valor comercial 
residual, mas foi possível aferir que, da-
das as características únicas do território 
do arquipélago dos Açores, era possível o 
cultivo com sucesso de café de especia-
lidade, trazendo assim valor económico 
para as comunidades locais e ajudando 
na diversificação das culturas, que se 
mantêm ainda muito dependentes da in-

dústria dos lacticínios e carnes”.
Com a celebração deste protocolo, a 
Delta Cafés tem apoiado, através da sua 
expertise, os 40 associados da APAC em 
todas as fases do processo de produção.
Tanto a Associação dos Produtores Aço-
rianos de Café como a Delta Cafés dizem 
que ainda “é prematuro estarmos a falar 
de quantidades de café açoriano”, mas a 
Delta não tem dúvidas de que a criação 
de um café “Made in Açores” será uma 
realidade “nos próximos tempos”.
“O protocolo celebrado entre a Delta e a 
APAC é a 15 anos, pois estamos a falar da 
criação de uma indústria que está numa 
fase embrionária e há passos que não po-
demos negligenciar e que necessitam de 
algum tempo para serem consolidados. 
Como acreditamos no valor do projeto 
para todas as partes envolvidas, tanto a 
nível social, ambiental e económico, o in-
vestimento em formação e acompanha-
mento no terreno serão prioritários para 
garantir que o café açoriano apresentará 
consistência ao longo dos anos e que se 
tornará num café de especialidade de 
elevado valor reconhecido”, conclui Rita 
Tomé Duarte.
Já José Bernardo diz que acredita no 
potencial da cultura como forma de au-
mentar e diversificar as fontes de rendi-
mento dos produtores açorianos. “Esta é 
uma cultura muito importante, sobretu-
do porque a produção de leite está neste 
momento com algumas dificuldades. O 
café pode ser um complemento à produ-

ção de leite, mas será sempre um com-
plemento à vaca leiteira e nunca uma 
alternativa”, defende.

U M A  C U LT U R A  C O M  G R A N D E 
I N T E R E S S E  C O M E R C I A L

Esta é também uma posição defendida 
por João Ponte, Secretário Regional da 
Agricultura dos Açores, que acredita que 
com “a plantação de novas plantas regis-
tada nos últimos anos, é expectável que 
nos próximos anos a produção de café 
[nos Açores] cresça substancialmente”.
O Secretário Regional da Agricultura dos 
Açores explica que a cultura tem contri-
buído para “a diversificação agrícola” da 
região, registando nos últimos quatro 
anos um crescimento na área de produ-
ção de 40%.

“Até aqui, devido aos modos de produção 
e transformação, que foram sempre mui-
to artesanais, morosos e pouco rentá-
veis, o café não tinha qualquer expressão 
agrícola. Com esta alteração de paradig-
ma, o café surge como uma cultura com 
grande interesse comercial e apetência 
produtiva nos Açores, constituindo-
-se como mais um meio de aumentar o 
rendimento dos produtores”, acrescenta 
João Ponte.
“A prioridade, neste momento, passa, 
pois, por criar condições na transforma-
ção e no desenvolvimento de uma marca 
capaz de valorizar o produto. O anúncio 
da parceria entre a Delta Cafés e a Asso-
ciação de Produtores Açorianos de Café 
(APAC) é um bom prenúncio e revelador 
do potencial que o café dos Açores tem. 
Trata-se de uma ligação importante pelo 
conjunto de competências e de saberes 
que uma empresa de café como a Delta 
possui nesta área e que, seguramente, 
muito ajudará a cultura nos Açores a ga-
nhar um novo impulso”, conclui. 

“Estamos a falar da criação de 
uma indústria que está numa 
fase embrionária e há passos que 
não podemos negligenciar e que 
necessitam de algum tempo para 
serem consolidados”
Rita Tomé Duarte, Delta

“O café surge como uma cultura 
com grande interesse comercial e 
apetência produtiva nos Açores, 
constituindo‑se como mais um 
meio de aumentar o rendimento 
dos produtores”
João Ponte, Governo dos Açores
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SEM 

CULPAS

O chocolate é uma categoria “clássica”, mas cheia de dinamismo, que se quer cada vez mais sustentável 
e conveniente. A expressiva procura de produtos com alto teor de cacau (associada à tendência de consumo 

saudável) coloca este ingrediente no centro de receitas simultaneamente equilibradas, do ponto de vista 
nutricional, e geradoras de experiências multissensoriais. E que hoje são servidas em formatos desenhados 

para consumidores on the go.

TEXTO: GABRIELA COSTA // FOTOGRAFIA: ISTOCK
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m crescimento e constante ino-
vação, o mercado de confeitaria 
– com destaque para o chocolate 
– evolui influenciado por várias 
tendências globais do consumo.

Segundo Bruno Martiniano, business 
development manager confectionery da 
Nestlé, uma das mais relevantes é “a pro-
cura de produtos com um maior teor de 
cacau, que está relacionada com a preo-
cupação crescente dos consumidores a 
nível nutricional, e que justifica um cres-
cimento mais acentuado do segmento de 
chocolate preto”. Esta preferência deve-
-se também à sua crescente preocupação 
com a ligação às origens dos produtos 
e, nesse campo, a empresa disponibili-
za, por exemplo, Nestlé Les Recettes de 
L’ATELIER Raw, com apenas três ingre-
dientes na sua composição e com um 
processo de torrefação a baixa tempera-
tura para manter o sabor mais próximo 
da fava de cacau.
Para Bruno Martiniano, a conveniência 
é outra tendência do setor: “As pessoas 
estão cada vez mais on the go, atare-
fadas e sem tempo, pelo que querem 
snacks fáceis de comprar, transportar 
e que possam comer em qualquer lado 
ou em qualquer ocasião. Paralelamente, 
a inovação dando “importância a novos 
sabores e formatos” é também tenden-
cial, “dado que os consumidores estão 
ávidos de novas experiências”, conclui o 
responsável.
Na opinião de João Carlos Machado, ges-
tor de marcas da Imperial, nesta cate-
goria prevalece a tendência para o bem-
-estar e saúde, “com a crescente procura 
de chocolates com alto teor de cacau ou 
outros benefícios nutricionais, como os 
chocolates sem glúten, vegan, sem adição 
de açúcares, sem corantes artificiais, e 
também a inclusão dos superalimentos”.
Numa “vertente de indulgência”, acresce 
a tendência para “o exotismo e as novas 
combinações de sabores, em especial no 
segmento premium”, a qual “surge pela 
progressiva globalização e abertura a no-
vas experiências sensoriais”, conclui.
A conveniência “é outro eixo cada vez 
mais valorizado”, corrobora João Carlos 
Machado, “com os consumidores a pro-
curarem formatos que lhes permitam 
poupar tempo, ou formatos facilmente 
utilizáveis fora de casa”. E, simultanea-
mente, “mantém-se a valorização dos 

produtos clássicos e mais associados a 
tradição e portugalidade, que valorizam 
o passado das marcas”, diz, destacando o 
lançamento da gama Dona Regina, com 
embalagens tradicionais e ligadas à his-
tória da marca, com sabores diferencia-
dores como Coco, Framboesa e Carame-
lo e Sal. Por último, no público infantil, 
“temos sentido que a tendência de expe-
rience marketing é bastante valorizada, 
no sentido em que o produto tem uma 
componente lúdica”.
Já na perspetiva de Bruno Sobral, chief 
commercial officer da Vieira de Castro, 
atualmente verifica-se “uma mudança 
nos hábitos de consumo, e até um incre-
mento” do mesmo, pelo que a tendência 
geral “é de crescimento, e transversal a vá-
rios segmentos. No caso dos frutos secos 
‘drageados’ com chocolate, o crescimento 
atingiu 9% no último ano móvel”, adianta.
Para este responsável, a sazonalidade 
“continua a limitar o processo de reno-
vação da categoria” (60% das vendas 
continuam a acontecer entre o Natal e 
a Páscoa). Mas “o consumidor atual está 
a mudar (é mais novo, ávido de expe-
riências e partilha de momentos da sua 
vida)”, e a Vieira está “com vários proje-
tos neste sentido”.

Como explica Bruno Sobral, “sentimos há 
já algum tempo que as amêndoas de açú-
car (amêndoa tradicional) perdem peso. 
O consumidor busca o prazer, mas com 
foco elevado na sua saúde e no seu equi-
líbrio alimentar”. Desta forma, o choco-
late negro cresceu muito em relação ao 
de leite, assim como os frutos vermelhos, 
as sementes ancestrais e os frutos secos. 
Em suma, “o novo consumidor procura 
novos conceitos, novos formatos, e de 
preferência para um consumo on the go”, 
afirma o responsável.
E atender às novas necessidades dos 
consumidores é, sem dúvida, uma ten-
dência que a Mondelez International 
valoriza, atendendo a que recentemente 
atualizou o seu propósito para “Snacking 
Made Right”, o que significa “proporcio-

nar aos consumidores o snack correto, 
para o momento correto, produzido da 
forma correta”, como explica Rita Patrí-
cio, senior brand manager chocolates da 
Mondelez em Portugal.
Sublinhando que, de acordo com o es-
tudo “State of Snacking”, que a empresa 
realizou com a participação de mais de 6 
mil consumidores, o snacking é um cres-
cente comportamento em todo o mundo 
e, como tal, uma das grandes tendências 
globais, a responsável detalha que “em 
concreto, seis de cada dez adultos afirma 
preferir comer pequenas quantidades ao 
longo de todo o dia, em vez de uma comi-
da estruturada”.
Ao mesmo tempo, 80% dos adultos inqui-
ridos identifica a necessidade de equilí-
brio entre snacks saudáveis e indulgentes 
ao longo do dia, dependendo de cada 
momento de consumo. “O consumo de 
chocolate associa-se diretamente ao pra-
zer e à indulgência, mas também aqui 
estabelecemos uma relação direta com 
a qualidade (não negociável para 8% dos 
inquiridos) e o bem-estar, através de in-
gredientes como os frutos secos ou outros 
superalimentos”, conclui Rita Patrício.
Outra tendência que esta marca identi-
fica dentro da categoria de chocolate é o 
já referido “crescimento do segmento de 
chocolate preto, impulsionado por uma 
clara tendência de consumo que se ca-
racteriza pela procura de produtos mais 
saudáveis e a procura de um ‘prazer per-
mitido’, com ‘menos culpa’”.

E X P E R I Ê N C I AS  I N OVA D O R AS 
PA R A  C O N S U M I D O R E S 
E X I G E N T E S

Como comenta o diretor comercial da 
Vieira de Castro, “sabemos que a grande 
distribuição em Portugal é concentra-
da, e este segmento não foge à regra”. 
Ou seja, no que respeita a chocolate, “as 
marcas da distribuição já existiam, e têm 
crescido a sua quota, melhorado o seu 
posicionamento e lançado conceitos e 
produtos disruptivos, ao mesmo nível 
dos próprios fabricantes”. Admitindo 
que “são, de facto, um dos concorrentes 
na campanha de Páscoa”, Bruno Sobral 
explica que a empresa entende que “a 
concorrência é fundamental para o de-
senvolvimento do mercado e de todos os 

“O chocolate negro cresceu muito, 
assim como os frutos vermelhos, 
as sementes ancestrais e os frutos 
secos”
Bruno Sobral, Vieira de Castro
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seus operadores, possibilitando sempre 
ao consumidor o poder pleno da escolha. 
Obriga-nos a refletir, a corrigir e a desen-
volver todos os esforços para marcar a 
diferença e solidificar a herança da nossa 
marca Vieira”, conclui.
Também para a Mondelez International, 
as marcas de distribuição “continuam a 

fortalecer a sua presença e têm demons-
trado uma evolução positiva, em linha com 
a dinâmica do mercado. Segundo Rita Pa-
trício, “a nossa obrigação como fabrican-
tes é valorizar as nossas marcas através 
da diferenciação via inovação, qualidade e 
sustentabilidade dos produtos”.
Na perspetiva de Bruno Martiniano, “a 
grande distribuição continua a ter um 
peso grande, representando mais de 
60% das vendas totais. No entanto, quer 
a grande distribuição quer o fora do lar 
estão dinâmicos e têm um papel rele-
vante nas vendas”. No que diz respeito às 
marcas de distribuidor, o responsável da 

Nestlé considera que “existe espaço no 
mercado para as várias marcas, caben-
do ao consumidor fazer as suas escolhas 
conforme a sua afinidade com o produto, 
perceção, requisitos de qualidade e di-
nheiro disponível para cada compra”.
Nas palavras de João Carlos Machado, “a 

distribuição moderna tem um peso supe-
rior a 80%, e superior a 90% em alguns seg-
mentos como os bombons, frutos secos e 
figuras. Por isso, tem uma importância 
decisiva”. As marcas de distribuidor “têm 
apresentado crescimentos relevantes, em 
especial nos segmentos de gama perma-
nente como as tabletes, onde já represen-
tam mais de 30% do mercado”, adianta o 
gestor de marcas da Imperial. Na sua opi-
nião, estas marcas “têm apostado muito 
na inovação, com lançamento constante 
de diversos sabores e formatos, sempre 
com preços muito competitivos e com 
níveis de qualidade superiores a anos an-
teriores”. E, desta forma, “têm registado 
um ganho de quota de mercado”.
Por parte dos fabricantes, o dinamismo 
e inovação do negócio de confeitaria em 
Portugal faz-se com diferentes estraté-
gias. A Vieira adotou desde cedo uma 
estratégia multimarca, criando uma sub-
marca para cada tipo de produto, perso-
nalizando esse mesmo tipo de produto, 
explica Bruno Sobral. A marca matriz 
é a Vieira, “mas cada um dos produtos 
[Cláudias, Napolitanas, Exóticas, Ceilão] 
nos aporta uma história, uma determi-
nada personalidade”.
Adicionalmente, a empresa cria no mer-
cado um código de cor para cada um dos 

“As pessoas estão cada vez mais 
on the go, atarefadas e sem tempo, 
pelo que querem snacks fáceis de 
comprar, transportar e comer”
Bruno Martiniano, Nestlé

17,4 milhões 
de quilos +6%

243,1 milhões 
de euros +8%
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principais produtos, de forma a que o 
consumidor identifique os de chocolate, 
os de açúcar ou os de canela. Segundo o 
responsável, a empresa tem sido “pionei-
ra e irreverente nesta área, contribuindo 
para que o negócio cresça e evolua de 
acordo com as várias gerações” que têm 
acompanhado a marca.
Atualmente, “o mercado ainda está a 
crescer”, afirma Bruno Sobral, e a meta 
da empresa “é cada vez mais consolidar 
e corresponder aos consumidores que 
confiam na nossa qualidade e sabor dife-
renciado”. Assim como “continuar a gerar 
experimentação junto destes novos con-
sumidores cada vez mais exigentes, e que 
buscam produtos mais elaborados e so-
fisticados”. É justamente nesse segmento 

dos produtos premium que a Vieira pre-
tende alavancar o seu crescimento com 
mais inovações.
João Carlos Machado defende que a Im-
perial tem contribuído para o dinamis-
mo e inovação do setor de forma decisiva 
em vários eixos: no plano de alimenta-
ção mais saudável, com a promoção de 

chocolates com elevado teor de cacau 
(ricos em antioxidantes, minerais e vita-
minas), com as gamas de chocolate preto 
em diferentes sabores e teores; no plano 
infantil e familiar, com o lançamento de 
diversas edições que proporcionam mo-
mentos de diversão e partilha (por exem-
plo, as caixas de furos da Regina em for-
mato familiar e o Pintarolas Bingo).
De acordo com o responsável, a empre-
sa registou “um crescimento expressivo 
durante 2019 nos vários segmentos onde 
está presente”, com destaque para os 
bombons e figuras na campanha de Natal, 
amêndoas e figuras na campanha de Pás-
coa e, na gama permanente, as pastilhas 
e tabletes. “Apesar do baixo consumo per 
capita, o mercado tem registado cresci-

AS NOVIDADES
IMPERIAL
• No eixo de bem-estar e saúde, a Imperial lançou recentemente a 

gama de tabletes Jubileu 99%, Regina Vita+ (85% Cacau e 55% com 
Cranberries), e Pantagruel 85% cacau.

• Neste primeiro semestre de 2020, vai lançar a tablete de chocolate 
de Leite Regina (com 30% menos açúcar) e uma gama inovadora de 
tabletes de chocolate preto enriquecida com proteína. 

• No âmbito da conveniência, a Imperial lançou recentemente um 
formato de Pantagruel pastilhas fáceis de derreter, e a Regina tem 
vindo a consolidar a sua gama nos formatos de impulso. O Regina 
30% Menos Açúcar e o Regina Protein serão chocolates em barra 
para consumo on the go ideais para snacks e refeições ligeiras.

• No âmbito do experience marketing e target infantil, a novidade 
mais recente será o Pintarolas Bunny, que integrará a campanha de 
Páscoa.

MONDELEZ
• A entrada no segmento de chocolate preto é um passo-chave na 

estratégia da Mondelez International, e que vem dar resposta a 
uma clara oportunidade neste segmento pelo aumento do seu 
consumo (representa só 25% do mercado total de tabletes, mas já é 
o principal responsável pelo crescimento deste segmento).

• Na gama de Côte d’Or, a empresa prepara uma receita única para um 
chocolate preto intenso, que levará o consumidor a uma experiência 
multissensorial na sua degustação. Disponível em diferentes 
variedades e formatos (finas tabletes de chocolate preto com 
elevadas percentagens de cacau (70% e 86%); com laranja; com 
sésamo; avelãs; ou amêndoas.

• A Milka acaba de lançar uma nova gama de chocolates em formato 
bombom, o Milka Moments, respondendo às novas tendências do 
consumidor que não dispensa o prazer do chocolate em qualquer 
lugar e momento. Com os sabores favoritos das famosas tabletes da 
marca, estes chocolates em porções individuais estão disponíveis 
em três variedades: Milka Moments Oreo, Milka Moments Toffee 
Wholenut e Milka Moments Mix.

NESTLÉ
• A Nestlé tem vindo a lançar várias inovações com KITKAT, como o 

KITKAT Ruby, feito a partir de grão de cacau ruby e o KITKAT Matcha, 
sabor com chá verde inspirado no Japão. Este ano vai lançar o 
KITKAT Gold, uma wafer leve e estaladiça, coberta com chocolate 
branco caramelizado e com uma base de chocolate de leite KITKAT.

• Também na marca LION, a empresa alargou a sua oferta com 
o lançamento de LION 2GO, uma combinação de amendoins, 
chocolate e passas, direcionada para um público ativo e que procura 
um snack que proporcione energia para o dia a dia.

• Em Tabletes, a Nestlé continua a lançar novos sabores na sua marca 
premium Les Recettes de L’ATELIER, sendo a mais recente novidade 
a combinação com muesli, disponível numa tablete de leite e outra 
de chocolate preto.

VIEIRA DE CASTRO
• A Vieira é pioneira na construção da categoria de frutos secos 

cobertos com chocolate em Portugal, e vem ajustando a sua 
estratégia para desenvolver e apresentar várias inovações por 
campanha, demarcando as tendências nesta categoria: amêndoas 
com chocolate e capa de açúcar lilás; amêndoas cobertas com 
chocolate e especiarias (canela, coco); amêndoas cobertas com 
chocolate branco e pedaços de framboesa; amêndoas cobertas 
com chocolate de leite e pedaços de caramelo, café, limão. Muito 
recentemente, lançou as amêndoas de chocolate branco com 
pedaços de maracujá; e as amêndoas com chocolate Ruby, com uma 
consistência cremosa e sabor a frutos vermelhos.

• Paralelamente, e com o objetivo de alargar a oferta a produtos não 
sazonais, a empresa lançou os chocolates (centros de chocolate 
cobertos), buscando algo distinto do tradicional centro de amêndoa. 
O produto está disponível em formatos/gramagens menores, e 
embalagens mais sofisticadas com conceito “gift”, nas variedades 
chocolate negro com sabor a laranja; chocolate negro e branco com 
café; e chocolate negro com uva passa, maçã e canela.

• A Vieira desenvolveu já com a sua equipa de ID uma gama de novos 
produtos que pretende lançar na próxima campanha 2021. As 
novidades refletem produtos diferentes e indulgentes, mas mais 
saudáveis, com um perfil nutricional equilibrado.

“Há uma crescente procura de 
chocolates com alto teor de cacau 
ou outros benefícios nutricionais, 
como os chocolates sem glúten, 
vegan, sem adição de açúcares e 
sem corantes artificiais”
João Carlos Machado, Imperial
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mento e a Imperial tem vindo a acompa-
nhá-lo com aumento das vendas e pene-
tração nos principais players”, comenta.
A Mondelez assume-se como “uma com-
panhia com um carácter inovador” e que 
tem “o consumidor no centro da estra-
tégia”. E os consumidores “são cada vez 
mais exigentes e procuram novidades, 
daí a importância de continuar a desen-
volver novos produtos como resposta às 
suas preferências e tendências”, sublinha 
Rita Patrício.
Para a responsável, a marca cresceu atra-
vés das suas “marcas icónicas, mas tam-
bém através da inovação, o que constrói 
para a categoria no seu global”. E por 
inovação entenda-se não só o lançamen-
to de novos produtos, mas também a 
execução no ponto de venda e nas cam-
panhas de comunicação destinadas aos 
consumidores, como é exemplo o lança-
mento de Milka Moments.

Por outro lado, sendo o maior comprador 
de cacau e tendo por base o eixo da sua es-
tratégia de sustentabilidade, a Mondelez 
International lançou em 2012 Cocoa Life 
– um programa em que se investiu cerca 
de 400 milhões de dólares para a procura 
do cultivo sustentável do cacau –, con-
tribuindo para melhorar as condições de 

vida de mais de 140 mil agricultores de ca-
cau das comunidades do Gana, Costa de 
Marfim, Indonésia, República Dominica-
na, Índia e Brasil. Até 2025, 100% do cacau 
utilizado nas marcas Mondelez deve pro-
vir do programa Cocoa Life. Atualmente, 
marcas do portfólio da empresa em Por-
tugal, como Milka ou Côte d’Or, já contam 
com este selo, “gerando um equilíbrio en-
tre meio ambiental, social e de qualidade”. 
Como comenta Rita Patrício, “o propósito 
na Mondelez International é ajudar a que 
as pessoas elejam o snack adequado e esse 
objetivo começa pelas matérias-primas 
que obtemos, incluindo o cacau”.
Para a empresa, o segmento de tabletes 
de chocolate é a grande prioridade, pelo 
que continua a apoiar “uma estratégia 
que combina a inovação através de novos 
segmentos, sabores e formatos, para con-
tinuar a conquistar as famílias e os consu-
midores mais jovens”. As perspetivas para 
os próximos anos “são positivas, tendo 
em conta a categoria de chocolates, e em 
concreto as tabletes, que se encontram 
num bom momento, crescendo 2,7%, de 

acordo com dados da Nielsen. Face a esta 
tendência de consumo positiva, o objetivo 
de negócio da empresa é continuar a con-
tribuir para o crescimento da categoria.
Na Nestlé, os novos sabores e formatos 
que a empresa tem lançado em marcas 
como KitKat “têm trazido dinâmica ao 
mercado, provocando experimentação e 
contribuindo para o crescimento” a que 
se assiste no mercado, “quer no lar quer 
fora do lar”.
Para a empresa, 2019 foi “um ano positivo 
e de crescimento para o mercado”, com 
vendas “com crescimento acima da mé-
dia da categoria”. A Nestlé espera man-
ter esta dinâmica e continuar a trazer 
propostas de valor interessantes e que 
surpreendam os consumidores”, detalha 
Bruno Martiniano.
Ávidos de experiências inovadoras, tanto 
mais valorizadas quanto melhor se ajus-
tem aos seus desejos e necessidades, os 
consumidores de hoje sabem o que que-
rem, e quando se trata de chocolate, o mo-
mento quer-se simultaneamente requin-
tado e conveniente, sensorial e saudável. 

“O consumo de chocolate associa‑
‑se ao prazer e à indulgência, mas 
estabelece uma relação direta 
com a qualidade e o bem‑estar, 
através dos frutos secos ou outros 
superalimentos”
Rita Patrício, Mondelez

Compraram 
13 vezes

Nielsen HomeScan / Painel de Lares (ano móvel findo a 26/01/2020)

0,280 kg 
por visita 

3,21 € 
por visita 

93% dos lares em Portugal Continental 
compraram chocolates no último ano
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empresa familiar, a atuar no 
mundo dos vinhos há 20 anos, 
assume que prefere ter “mais 
trabalho” e trabalhar com 
distribuidores locais. A expli-

cação é simples. Estes têm um maior 

conhecimento dos clientes, quer sejam 
distribuição, garrafeiras ou canal Ho-
reca. Neste momento, a empresa tem 
uma rede de mais de 20 distribuidores 
ao longo do país. Este é o sistema “mais 
fácil e eficaz para conseguir chegar 

ao cliente/consumidor”, afirma Sónia 
Sebo, administradora da empresa viti-
vinicultora.
O facto de o distribuidor conhecer a fun-
do o seu cliente permite ter uma melhor 
perceção das suas necessidades e estar a 

Diferentes empresas têm diferentes estratégias. E se há muitos produtores que optam por ter um distribuidor 
a nível nacional, considerando que, dessa forma, conseguem abarcar todo o território com o mínimo de intervenção, 

há quem opte por uma estratégia oposta. É o caso da Marcolino Sebo, localizado em Borba.

TEXTO: ALEXANDRA COSTA // FOTOGRAFIA: MARCOLINO SEBO

DISTRIBUIDORES LOCAIS 
COMO VANTAGEM COMPETITIVA
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par de quais os produtos (diga-se vinho) 
mais adequados ao cliente do espaço em 
causa. Porque o cliente de uma garrafeira 
em Bragança pode preferir um perfil de 
vinho diferente de um cliente em Aveiro, 
por exemplo.
Mas essa não é a única razão. O optar 
por um único distribuidor significa que 
a empresa fica dependente dele. O que, 
em caso de desentendimento ou de mu-
dança das “regras do jogo”, pode ser pre-
judicial para o produtor, principalmente 
se este for de pequena/média dimensão. 
Uma alternativa, colocada em prática por 
vários produtores (mas não seguida pela 
Marcolino Sebo), passa por ter parte do 
capital do distribuidor ou constituir uma 
empresa que “controle” o distribuidor.
Mas não é só neste aspeto que a empresa 
se destaca por optar por uma estratégia 
diferente do considerado habitual. Assu-
mindo-se como um produtor de pequena 
dimensão (ou pelo menos de não grande 
dimensão: a sua área total de vinha conta 
com cerca de 140 hectares), a Marcolino 
Sebo considera que, pela sua dimensão, 
faz mais sentido apostar em espaços 
como garrafeiras e canal Horeca do que 
investir na grande distribuição. O que 
significa que, com raras exceções, não 
consegue encontrar os seus vinhos no li-
near. Sónia Sebo considera que “há uma 
desproporcionalidade de poder negocial 
entre as grandes superfícies e os peque-
nos produtores”.
A empresa prefere investir o seu dinhei-
ro em outro tipo de ações. Mais pessoais. 
Como levar parceiros, distribuidores e 
clientes à adega para poderem ver, in 
loco, não só as vinhas, o local onde o vi-
nho é feito, mas também terem contac-
to com as pessoas que o fazem. Porque, 
explica Sónia Sebo, “são as experiências 
e as histórias que se vivenciam nesses 
contactos que ficam”. Não é por acaso 
que a principal forma de publicidade 
da Marcolino Sebo seja a publicidade 
boca a boca e o contacto direto com os 
funcionários (nas várias vertentes) da 
empresa.

D O  A L E N T E J O  PA R A  O  M U N D O

Essa opção reflete-se, inclusivamente, 
na presença em eventos e feiras. Após 
uma reflexão, fruto de investimentos 
passados, a Marcolino Sebo considera, 
atualmente, que é preferível investir no 
incremento das visitas à adega e nos con-
tactos de proximidade do que “gastar” di-
nheiro em feiras ou mesmo publicidade. 
Isto não significa que a empresa tenha 

abandonado por completo a sua pre-
sença neste tipo de eventos. Apenas que 
estes são selecionados de forma (muito) 
criteriosa e que são em número muito 
mais finito do que há uns anos.
Por outro lado, e apesar de o mercado 
nacional ser, naturalmente, o principal 
cliente da Marcolino Sebo, a empresa de-
cidiu, desde cedo, apostar na internacio-
nalização (que já representa 40% da fa-
turação). Na verdade, tudo começou em 
2001, um ano após o início da operação. 
A escolha recaiu sobre os Estados Unidos 
da América. Um mercado onde a empre-
sa tinha inicialmente um distribuidor, 
em New Jersey, e que hoje, este, já abarca 
cinco cidades. Com isto, os Estados Uni-
dos da América já representam 40% da 
exportação da Marcolino Sebo, que tam-
bém vende para o Canadá (Ontário) e 

AS MARCAS
• Visconde de Borba
• QP
• Monte da Vaqueira
• Quinta da Pinheira

“Há uma desproporcionalidade de 
poder negocial entre as grandes 
superfícies e os pequenos 
produtores”
Sónia Sebo
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para a Suíça. Estes são os três principais 
mercados, sendo que a empresa também 
exporta para França, Macau, Taiwan e 
começaram agora a vender para o Equa-
dor. Há ainda um outro mercado onde 
a empresa está presente, através de um 
distribuidor com marca própria: a China.
Convém realçar que a empresa usa a 
mesma estratégia, quer para o merca-
do nacional, quer para o internacional. 
Quer isto dizer que opta por distribuido-
res particulares, com a singularidade de, 
normalmente, serem portugueses.
Curioso que, no caso do mercado norte-
-americano, a entrada da Marcolino Sebo 
deu-se, primeiro, pelo contacto com a co-
munidade portuguesa, mas que já se está 
a estender a outro tipo de lojas e clientes.
A aposta em ter um maior número de 
distribuidores obriga a um trabalho con-
tínuo. Mas esse cuidado acaba por ser re-
compensado por ser uma relação bilate-

ral. A prova é que há muitos distribuidores 
que estão com a Marcolino Sebo desde o 
início da sua atividade. O distribuidor dos 
Estados Unidos é um bom exemplo, com 
as duas companhias a crescerem juntas. 
“Privilegiamos as relações de longa dura-
ção”, constata Sónia Sebo.

D O  M Á R M O R E  PA R A  O  V I N H O

Mas recuemos um pouco no tempo para 
perceber como surgiu a Marcolino Sebo 
e como foi a sua evolução até chegar 
aos dois milhões de euros de faturação. 
Apesar de a empresa só ter, oficialmen-
te, 20 anos, a verdade é que a entrada da 
família Sebo no mundo dos vinhos teve 

início na década de 70. Foi nessa altura 
que Marcolino Sebo usou parte do que 
amealhou com o seu negócio da extração 
de mármores para investir numa paixão 
antiga: os vinhos, ou a vinha. Depois da 
primeira aquisição deram-se mais umas 
quantas, até que os filhos também entra-
ram no negócio. A filha, Sónia, adminis-
tra a empresa e o irmão trata da comer-
cialização dos vinhos.
Hoje, a empresa tem cerca de 140 hecta-
res de vinha, distribuídos entre Borba e 
Estremoz, com especial enfoque nas cas-
tas tintas (80% versus 20% de brancas).
O negócio “cresceu” com a construção da 
adega, em 2000, data em que a empresa, 
que até aqui vendia a sua uva para as coo-
perativas da região, começou a comercia-
lizar o vinho com a sua marca própria.
Mais recentemente (em 2009), a Marco-
lino Sebo apostou na diversificação do 
negócio, com a plantação de 60 hectares 
de olival, distribuídos entre 40 hectares 
em regime superintensivo e 20 hectares 
em regime intensivo. A empresa assume 
que ainda é um negócio recente e que 
começa agora a entrar em velocidade de 
cruzeiro. De qualquer forma, o posicio-
namento assumido é de azeite de eleva-
da qualidade. 

OS NÚMEROS 
DO NEGÓCIO
• Faturação: 2 milhões de euros
• Exportação: 40%
• 140 hectares de vinha
• 750 000 litros
• 700 000 garrafas

A nível internacional, a empresa 
opta por distribuidores 
particulares, com a singularidade 
de, normalmente, serem 
portugueses






