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“A PRIMAVERA 
DO NOSSO DESCONFINAMENTO”

Com o desconfinamento em marcha e com passos já dados 

rumo a um horizonte de normalidade, muita da atividade 

económica começa a regressar ao seu espaço de tradição: 

as lojas e as ruas. Os consumidores, todos nós, reprimidos 

por uma crise sanitária, buscam agora também eles, naquilo 

que é percetível à vista desarmada, o regresso ao que 

sempre fomos.

Porém, se o regresso à “liberdade condicional” que a crise 

sanitária ainda nos impõe é um verdadeiro alívio e um 

respirar fundo relativamente ao muito que nos foi tirado, há 

também que manter um equilíbrio entre o que é a expectativa 

de esperança e a realidade da insegurança do devir.

O título que escolhi para este texto que partilho convosco, 

nossos leitores, é, no fundo, uma adaptação do título de 

uma grandiosa obra de Steinbeck, escrita nos idos anos 

60, e que ainda hoje se encontra nos escaparates das 

livrarias. Mas se o “Inverno do nosso descontentamento” 

deu origem à primavera do nosso desconfinamento, em 

títulos partilhados, o “aviso” e crítica feitas por Steinbeck 

parecem‑me ainda mais prudentes de serem reanalisados. 

Numa altura em que regressamos à vida normal, é importante 

não esquecermos do que nos trouxe até aqui: a nossa ação 

sobre o planeta, o nosso modo de consumo e práticas de 

descuido que nos empurraram, e ao planeta, para o nosso 

abismo civilizacional, com medidas que agora são tomadas 

para acautelar um futuro possível para as gerações vindouras. 

Se em termos de valores há alterações substanciais em 

curso, também nas práticas está a assistir‑se a uma 

transformação que, mais do que desejada, é urgente. As 

formas de consumir alteraram‑se e alteraram‑se também 

naquilo que é tangível nos diversos relatórios sobre 

consumo, as necessidades do consumidor e as causas a que 

hoje estamos mais atentos. 

Por isso, na presente edição que agora chega às suas mãos, 

procuramos, novamente, caminhos para olhar para o futuro, 

expondo à luz os trajetos que já estão a ser percorridos por 

tantas marcas do nosso mercado, mas também muito do 

que é a inovação no setor do retalho, com uma radiografia 

completa ao que poderá ser o “novo consumidor” saído da 

pandemia. 

Por fim, destacar ainda que no próximo dia 22 de junho 

irão decorrer, em formato híbrido, as Conferências DH. 

Marcaremos presença, num ato de coragem acompanhado 

pelos nossos oradores, num evento que queremos 

abrangente, no Museu do Oriente, para discutir um tema que 

a todos nos deve preocupar: o Eco-Awareness. Assim, deixo‑

‑vos o meu convite pessoal para seguirem, in loco ou por via 

digital, este evento que estamos a preparar a pensar em si.

Sérgio Abrantes 
Diretor editorial - Distribuição Hoje
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O crescimento da alimentação baseada em plantas está a manifestar-se em restaurantes, cadeias 
de comida rápida e retalho alimentar. Mas quem está por detrás desta expansão não são os “vegans”, 

um grupo com números pouco expressivos no panorama global. Descubra quem está por detrás 
desta mudança de hábitos alimentares

TEXTO: ANA RITA GUERRA

FEITOS DE PLANTAS: 
COMO AS ALTERNATIVAS 

VEGETAIS À CARNE, 
OVOS E LEITE ESTÃO A MUDAR 

A INDÚSTRIA ALIMENTAR
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Q
uando reabrir, depois de uma longa caminhada 
no deserto devido à pandemia de Covid-19, o 
prestigiado Eleven Madison Park, em Nova Ior-
que, vai apresentar um menu 100% vegan. Com 
três estrelas Michelin e o título de Melhor Res-

taurante do Mundo em 2017, o Eleven Madison Park rea-
brirá a 10 de junho praticamente sem produtos de origem 
animal no cardápio, à exceção de mel e leite para deitar no 
chá ou café. A decisão, anunciada pelo dono e chef Daniel 
Humm, atordoou o setor da restauração de luxo: o restau-
rante que ficou conhecido pelo pato com mel de alfazema 
e lagosta escaldada com manteiga vai passar a ser vegan.
“Está na altura de redefinir o luxo como uma experiência 
que serve um propósito maior e mantém uma ligação ge-
nuína à comunidade”, escreveu Daniel Humm, no anún-
cio da reabertura. “Estamos entusiasmados para partilhar 
as possibilidades incríveis da culinária à base de plantas, 
enquanto aprofundamos a conexão com as nossas casas: 
tanto a nossa cidade como o nosso planeta”.
Esta descrição quase poética da mudança acontece numa 
altura em que a introdução de alternativas vegan em su-
permercados e restaurantes é notícia quase diária – mes-
mo nos sítios onde antes se considerariam improváveis e 
independentemente do estilo de refeição servida.
A cadeia de comida rápida Taco Bell é um desses exem-
plos, depois de, no final de abril, ter lançado uma alter-
nativa à carne completamente nova, chamada “Craveta-
rian”. Entalada dentro de um taco de milho crocante com 
alface, tomate, queijo e vários condimentos suculentos, a 
“carne” picada oferece proteína vegetal baseada em ervi-
lhas e grão-de-bico. A novidade, uma receita proprietária 
da Taco Bell, esteve em teste num dos restaurantes da 

cadeia norte-americana em Orange County, no sul da Ca-
lifórnia, em preparação para o lançamento global que a 
companhia pretende fazer.
A Taco Bell é uma das mais recentes cadeias de comida rá-
pida a investir em alternativas vegetais à carne, um movi-
mento que se tornou exponencial nos Estados Unidos nos 
últimos dois a três anos. É agora possível encontrar opções 
de “carne” vegetal até nos restaurantes que se pensavam 
ser os últimos redutos da alimentação carnívora, como Fa-
tburger, Domino’s, BurgerFi, Denny’s, Bareburger, Doghaus e 
muitos outros, além das gigantes McDonald’s e Burger King. 
Na maioria dos casos, as cadeias fazem parceria com a Im-
possible Foods ou a Beyond Meat, as empresas que revolu-
cionaram a fórmula da “carne” baseada em plantas, dando-
-lhe uma consistência e sabor muito mais aproximado do 
da carne de animais que qualquer alternativa anterior.
Aquilo que começou por ser uma curiosidade ecocons-
ciente tornou-se, em poucos anos, numa indústria mul-
timilionária. De acordo com a MarketsandMarkets, só o 
mercado global de “carne” vegetal valeu 4,3 mil milhões 
de dólares (3,6 mil milhões de euros), em 2020, e deverá 
duplicar esse valor até 2025, ano em que irá gerar 8,3 mil 
milhões a um ritmo de crescimento anual de 14%.
A consultora nota, no estudo divulgado no final de 2020, 
que este desempenho se deve à confluência de vários fa-
tores: “O crescimento das populações veganas e flexitaria-
nas em todo o mundo, maior consciência sobre os bene-
fícios de saúde oferecidos pelas alternativas vegetais em 
relação à carne animal, expansão das iniciativas governa-
mentais e investimentos significativos estão a impulsio-
nar o mercado global de carne feita de plantas”. A pes-
quisa engloba os vários formatos que a “carne” alternativa 

Im
possible Foods
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pode tomar, como hambúrgueres, carne picada, salsichas, 
almôndegas e nuggets, entre outros.
Esta variedade tornou-se fácil de encontrar nas cadeias 
tradicionais de supermercados nos Estados Unidos, que 
muitas vezes colocam as alternativas lado a lado com os 
alimentos de origem animal. A Gardein, por exemplo, ofe-
rece costeleta de “perú”, “porco” agridoce e até filetes de 
“peixe” de origem vegetal. A Jack & Annie’s tem “porco” 
desfiado. A Atlast Food oferece “bacon” feito do micélio do 
cogumelo. A Lightlife, responsável pela versão vegetal da 
galinha frita da cadeia KFC, também produz charcutaria 
feita com plantas.
Mas alguns formatos são mais procurados que outros, 
como nota a responsável de comunicação da Impossible 
Foods, Esther Cohn. “O Impossible Burger é, neste momen-
to, o nosso produto mais amplamente disponível, embora a 
procura e disponibilidade da Impossible Sausage esteja em 
rápida expansão”, disse a executiva à DISTRIBUIÇÃO HOJE. 
O Impossible Burger está à venda em mais de 30 mil restau-
rantes e 22 mil supermercados e a Impossible Sausage pode 
ser provada em lojas como Starbucks e Jamba Juice.
“O nosso objetivo é desenvolver produtos com máximo 
impacto positivo no planeta”, declarou Cohn. “Por outras 
palavras, damos prioridade aos produtos que vão subs-
tituir os produtos mais destrutivos que há no mercado. 
Chamamos a esta abordagem de desenvolvimento de 
produtos ‘primeiro o pior’”, explicou a responsável.
A Impossible Foods é conhecida por oferecer produtos 
que são mais aproximados que os outros ao original, em 
consistência e sabor, mas a imitação não é o seu ponto 
único ou essencial. A alimentação alternativa ganhou um 
estatuto próprio, baseado não apenas nas questões de 
saúde e sustentabilidade, mas também de preferência. 
Mesmo as marcas normalmente associadas a produtos 

de origem animal, como Nestlé e Danone, têm investido 
em alternativas vegetais.
E esta é uma tendência que parece irreversível: os dados 
de 2020 da Ipsos Retail Performance sugerem que quase 
3% da população norte-americana é vegan ou vegetaria-
na, o que se traduz em 9,7 milhões de pessoas e reflete um 
crescimento de 300%, desde 2004. Outros estudos apon-
tam para números semelhantes, mas a direção que está a 
abrir maior caminho não é nenhuma das duas – é o flexi-
tarianismo, uma dieta em que as pessoas passam a comer 
muito mais com base em vegetais, embora não excluam 
definitivamente nenhum produto das suas opções.
Segundo a pesquisa da Packaged Facts, 36% dos consumi-
dores identificam-se como flexitarianos. “Embora o uso de 
alternativas à carne ou aos lacticínios seja maior entre os 
que seguem dietas veganas, vegetarianas ou pescatarianas, 
os omnívoros e flexitarianos representam a maior parte dos 
consumidores que comem estes produtos, devido ao seu 
grande número”, notou Jennifer Mapes-Christ, responsável 
da Packaged Facts, na divulgação do estudo no final de 2020. 
“Isto revela que tanto o mercado atual como o mercado en-
dereçável para produtos à base de plantas dependem de om-
nívoros e flexitarianos que adiram mais a estes produtos”.

É precisamente para isso que urge o milionário e filantro-
po Bill Gates, co-fundador da Microsoft e chair da Bill & 
Melinda Gates Foundation. O empresário tem investido 
em várias marcas do mercado alternativo, incluindo Im-
possible Foods e Beyond Meat, e marcas que estão a de-
senvolver carne em laboratório, como a Memphis Meats 
e a Eat Just. Mas ele próprio não se assume vegetariano 
nem vegan, seguindo uma dieta flexitariana.
O foco de Gates está no impacto climático da indústria 
animal tal como existe hoje. A FAO, Organização das Na-
ções Unidas para a Agricultura e Alimentação, estima que 
a produção de carne e lacticínios seja responsável por 
14,5% das emissões globais de gases com efeitos de estu-
fa, sendo necessárias alterações de dieta para limitar os 
efeitos do aquecimento global.
“Penso que todos os países ricos devem mudar para car-
ne 100% sintética”, afirmou Gates numa entrevista à MIT 

“O crescimento das populações veganas 
e flexitarianas em todo o mundo, maior 
consciência sobre os benefícios de saúde 
oferecidos pelas alternativas vegetais 
em relação à carne animal, expansão das 
iniciativas governamentais e investimentos 
significativos estão a impulsionar o 
mercado global de carne feita de plantas”
MarketsandMarkets

“O nosso objetivo é desenvolver produtos 
com máximo impacto positivo no planeta”
Esther Cohn, Impossible Foods 
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Tech nology Review, por altura da apresentação do seu 
novo livro “Como evitar um desastre climático: As solu-
ções que temos e as inovações necessárias”, publicado em 
fevereiro de 2021. “Eventualmente, a diferença de preço 
será suficientemente modesta para mudar o comporta-
mento das pessoas ou usar regulação para redirecionar 
totalmente a procura”, considerou.
Um estudo de 2018 encabeçado por J. Poore e T. Nemecek 
e publicado na revista Science mostrou que os alimentos 
de origem animal têm um efeito negativo desproporcio-
nal em comparação com alternativas vegetais. Os auto-
res usaram todos os fatores envolvidos para o cálculo, in-
cluindo o solo necessário para a produção, o processo de 
cultivo e as etapas de transporte e venda. A análise con-
cluiu que a carne bovina tem o maior impacto negativo, 
seguida da de carneiro, queijo e bovinos de leite.
É isso que a Impossible Foods também aponta. Esther 
Cohn explicou que uma das razões para o Impossible Bur-
ger ser o produto de bandeira da empresa é que “a car-
ne de vaca tem, de longe, o maior impacte ambiental de 
todas as carnes animais”. Por outro lado, a responsável 
frisa que os hambúrgueres são um tipo de alimento “icó-
nico, democrático e globalizado”, fazendo parte da cultura 
americana, sendo consumido sobretudo em restaurantes. 
Daí a importância de fazer parcerias com cadeias de res-
tauração que servem hambúrgueres, não apenas nos Es-
tados Unidos, mas a nível global.
A Europa é, inclusive, um dos próximos focos da Impossi-
ble Foods, que sabe que muito do crescimento das alter-
nativas à carne passa pelo marketing e brand awareness. 
A empresa contratou um novo Chief Experience Officer, 
Steve Turner, que tem como objetivo desenvolver a mar-
ca e “acelerar o movimento global de consumidores para 
um sistema alimentar sustentável”. Turner é uma aquisi-

ção interessante para a empresa, visto que se trata de um 
ex-executivo da Apple que foi responsável pelo trabalho 
criativo que ajudou a lançar produtos como o iPod, iPho-
ne, iPad e Apple Music. “A expansão global é uma grande 
prioridade para a empresa e esperamos ter notícias para 
partilhar no futuro próximo”, aludiu Esther Cohn.
Para já, a Impossible Foods tem um processo em marcha 
na Europa, depois de entrar com um pedido à European 
Food Safety Authority, a agência da União Europeia que 
fornece pareceres científicos independentes sobre a cadeia 
alimentar. “Como sempre, cumpriremos ou excederemos 
todas as regulamentações de segurança alimentar em cada 
região do mundo, incluindo na Europa”, garantiu Cohn.
Mas na Europa há movimentos contraditórios no que toca 
à mudança para uma indústria alimentar considerada mais 
“verde.” O que resultar destas forças antagónicas deverá in-
fluenciar de forma decisiva o futuro dos vários segmentos 
de alternativas vegetais aos produtos de origem animal.

A  I N D Ú S T R I A  C O N T R A- ATACA

Os argumentos utilizados pelos defensores de alternati-
vas vegetais têm convencido muitos consumidores fora 
do nicho das dietas mais restritivas, como a vegana. Em-
bora o crescimento não seja homogéneo de país para país, 
a tendência está a crescer por todo o lado, com a Europa 
na linha da frente de inovações neste segmento. A Mintel 
revelou, por exemplo, que 20% dos novos lançamentos 
alimentares no Reino Unido, em 2020, foram produtos ve-
ganos, sendo essa percentagem de 18% na Alemanha, 16% 
na Polónia e 15% na Holanda.
A popularidade de iniciativas como “Meatless Monday”, 
que incentiva a não comer carne à segunda-feira, e “Ve-

Ana R
ita G

uerra
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ganuary”, que incentiva a seguir 31 dias de dieta vegana 
em janeiro, reflete precisamente a atração de consumi-
dores que estão disponíveis para flexibilizar o seu regime 
alimentar sem se comprometerem com cortes radicais. E 
isso está mesmo a ter efeitos na produção e consumo de 
carne e lacticínios, com uma quebra das vendas destes 
produtos de origem animal nos últimos dois anos.
“Vejo este mercado com alguma preocupação, sem som-
bra de dúvida, porque não será uma questão passagei-
ra”, disse à DISTRIBUIÇÃO HOJE António Barão, um dos 
maiores produtores portugueses de bovinos e caprinos de 
leite, que está à frente da Barão & Barão. “Não há dúvida 
que o consumo per capita dos produtos lácteos tem vindo 
a diminuir, principalmente no leite bebido”, explicou. Um 
relatório de 2019 do Grupo de Trabalho do Setor Leiteiro 
referia que o consumo de leite em Portugal vem a cair des-
de 2010, e só entre 2016 e 2017 o consumo teve uma quebra 
de 17%, segundo a Federação Nacional das Cooperativas 
de Produtores de Leite (FENALAC). “No caso concreto de 
Portugal, isto é mais preocupante, porque a esmagadora 
maioria do leite é consumido em leite bebido e não comi-
do”, disse Barão, cuja operação tem cerca de 4000 animais.
Para o produtor, muito do crescimento das alternativas 
vegetais tem sido feito em cima de argumentos erróneos, 
o que, na sua opinião, é bastante visível nas alternativas 
ao leite. “Isto veio para ficar e ainda por cima abordando o 
assunto de uma forma pouca honesta”, considerou, “utili-
zando a proximidade com os lacticínios, tentando camu-
flar os nomes, chamando leite de soja e de coco. O coco 
não é ordenhado”, sublinhou António Barão.
O facto de as embalagens serem similares e os produtos 
ocuparem o mesmo espaço nas prateleiras dos super-

mercados é usado para “tentar confundir o consumidor”, 
continuou. “Embora hoje seja uma minoria que consome 
estes produtos alternativos de origem vegetal, a tendên-
cia é para que haja algum aumento”, disse, considerando 
que “o lóbi dos vegetais é muito grande” e que as empre-
sas tradicionais perceberam que têm de reagir na política 
de comunicação. “Acabaram por interiorizar que fazer de 
morto não era a solução e havia que fazer o contraditório”.
Há legisladores europeus que concordam, e é por isso que 
está em cima da mesa uma alteração aos regulamentos 
que enquadram as alternativas aos lacticínios na União 
Europeia, depois de ter sido chumbada, em outubro pas-
sado, uma legislação que pretendia banir o uso de termos 
como “bife”, “salsicha” e “hambúrguer” pela indústria ve-
getal. No caso dos lacticínios, a nova regulamentação tem 
bastante mais apoio. A Alteração 171 proíbe que os pro-
dutos alternativos façam evocações aos lacticínios, usem 
expressões como “amanteigado” ou “cremoso”, promovam 
o seu consumo como “alternativa ao queijo” ou “tipo io-
gurte” e façam alegações sobre o menor impacto ambien-
tal e benefícios para a saúde nos rótulos.
“Os produtos vegetais deviam afirmar-se pela sua iden-
tidade, pelas suas características diferentes, e não tentar 

B
arão &

 B
arão

“Os produtos vegetais deviam afirmar‑se 
pela sua identidade, pelas suas 
características diferentes, e não tentar 
canibalizar a ideia geral que há na 
sociedade acerca de um alimento completo 
como é o leite”
António Barão, Barão & Barão
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um alimento completo como é o leite”, afirmou António 
Barão. “Porquê chamar leite de soja? Isto não faz sentido, 
é uma abordagem desonesta”.
O produtor, “um acérrimo defensor do bem-estar animal”, 
também considerou que há uma associação exagerada 
entre produtos alternativos e as alterações climáticas. “O 
consumidor tem de ver os produtos de origem vegetal no 
seu contexto, saber, por exemplo, que a bebida de soja é 
um subproduto e, se calhar, o processo químico é bem 
mais tóxico em termos de produto final e ambiental que 
beber um litro de leite”, afirmou. “Apresenta-se a bebida 
final como sendo a grande solução amiga do ambiente, 
mas não se vê todo o percurso até chegar àquela fase. Se 
formos ver todo esse percurso, as coisas são diferentes. 
Temos de ver de forma abrangente e não tão simplista”.

Álvaro Carrilho, Head of Sales da Upfield Portugal, tem 
uma visão diametralmente oposta. “Isto não faz sentido, 
até porque os lacticínios já estão muito defendidos com 
várias regras que estão instituídas”, disse o responsável da 
empresa, uma das fornecedoras dominantes no mercado 
de alternativas vegetais que oferece marcas como Becel, 
Planta, Vaqueiro e Flora.
“Esta sobreposição de regras é um travar de qualquer ten-
dência que possa existir de uma alimentação com base 
vegetal”, indicou Álvaro Carrilho, notando o grande cres-
cimento que as vendas têm tido.
“As perspetivas para o mercado são muito boas”, afirmou, 
dizendo que todos os produtos registaram crescimento 
no último ano, desde cremes vegetais a manteigas e mar-
garinas para cozinhar.
“As novas gerações estão muito preocupadas com a saú-
de e uma vida mais saudável. A nossa comunicação inci-
de muito nisso: 100% natural, produtos mais saudáveis”, 
explicou. “Tanto para o ambiente como para a saúde, o 
nosso produto é muito mais saudável que as manteigas”, 
defendeu.
Segundo Carrilho, este mercado vale cerca de 140 milhões 
de euros por ano em Portugal, números da Nielsen, e a 

Upfield tem uma representação de 40% a 50% nele, com 
tendência para aumento dos volumes.
“Vemos [aumento] não só nesta categoria, mas noutras, 
em que temos os nossos clientes Pingo Doce, Continente e 
outros a aumentar a sua área de ‘bio e saudável’ dentro das 
lojas”, disse. “É porque a procura realmente está a existir”.

O  PA N O R A M A  P O R T U G U Ê S

A Auchan Retail Portugal confirma. “A procura tem cresci-
do, a par com a clara tendência do aumento do consumo 
generalizado, na Europa e no mundo”, disse à DISTRIBUI-
ÇÃO HOJE fonte oficial da empresa. Os produtos alter-
nativos de origem vegetal encontram-se, na sua maioria, 
numa área específica dos supermercados da cadeia – Die-
tética – mas também se podem encontrar alternativas na 
área dos congelados e noutras áreas da loja.
O que os consumidores portugueses buscam mais nas lo-
jas Auchan são, sobretudo, os produtos análogos à carne, 
alternativas como hambúrgueres, almôndegas e nuggets. 
“Dentro destes, destacam-se aqueles que mais se asseme-
lham, em termos organoléticos, à carne (sabor e textura) 
e que simultaneamente estão mais prontos a consumir”.
É por isso que nos supermercados Auchan já estão dis-
poníveis os hambúrgueres e salsichas da Beyond Meat. A 

M
yE
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“Tanto para o ambiente como para a saúde, 
o nosso produto é muito mais saudável que 
as manteigas”
Álvaro Carrilho, Upfield Portugal
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cadeia ainda não oferece, por exemplo, alternativas como 
os “ovos” vegetais Just Egg, mas pode ser uma questão de 
tempo: “Continuamos sempre e constantemente à procu-
ra de ser pioneiros e a trazer ao consumidor este tipo de 
alternativas”, disse a mesma fonte.
Nos Supercor da cadeia El Corte Inglés a perspetiva é si-
milar. “Procuramos responder à crescente procura por 
este tipo de produtos, como refeições sem carne ou sem 
produtos de origem animal, e por isso estamos constante-
mente a reforçar a nossa oferta”, confirmou o gabinete de 
comunicação da empresa. “Fomos, aliás, pioneiros com a 
criação de uma zona a que chamamos ‘Bio & Natural’ onde 
se concentram as referências com estas características”.
Os produtos que os consumidores mais procuram são 
substitutos do leite e da carne e, por essa razão, os Su-
percor oferecem marcas como Garden Gourmet, Beyond 
Meat e New Food, que oferece uma alternativa aos ovos.
“Houve um aumento, sobretudo nos últimos dois anos, sen-
do que são produtos procurados não só por consumidores 
vegetarianos ou veganos, mas também por quem procura 
uma alimentação mais diversificada ou, simplesmente, expe-
rimentar alternativas mais biológicas”, sublinhou a empresa.
Por outras palavras, os flexitarianos, tal como no resto do 
mundo, estão a agitar o mercado em Portugal. Isso mes-
mo ficou patente no primeiro estudo de grandes propor-
ções sobre a “revolução” da alimentação “verde” no país, 
conduzido pela consultora espanhola Lantern e publica-
do no final de 2019.
“Os flexitarianos estão a crescer imenso e são um grupo 
que está à procura da saúde. São pessoas que estão a fazer 
uma dieta mais baseada em verduras e menos em proteí-
na animal, sobretudo a carne”, explicou à DISTRIBUIÇÃO 
HOJE David Lacasa, sócio da consultora de inovação. 
“Uma maneira de ver os flexitarianos é que são vegetaria-
nos a tempo parcial”, descreveu.
Segundo o estudo, Portugal tinha, em 2019, cerca de 764 mil 
pessoas, ou 9% da população, a manter uma dieta “veggie”, 

o que engloba os grupos vegan, vegetariano e flexitariano.
David Lacasa explicou que o que motiva estes grupos é 
“relativamente diferente” e que os flexitarianos são a gran-
de força motora do crescimento. A consultora está agora a 
trabalhar na segunda edição do estudo, “The Green Revo-
lution”, que deverá ser publicado em setembro.
“O que antecipamos é um maior movimento de pratos 
preparados, com base de verduras, como os kits de cozi-
nha, e na parte da conveniência sabores mais exóticos”, 
disse Lacasa. “Há algumas cozinhas que têm uma fórmu-
la mais atrativa em termos de verduras, como o Norte de 
África”, exemplificou. Está a crescer o consumo de sopas, 
húmus, probióticos e proteínas baseadas em leguminosas, 
e a tendência é para reforçar essa subida. Mas, no médio 
e longo prazo, o que David Lacasa prevê que pode mudar 
tudo é a ascensão das carnes produzidas em laboratório 
com base em células desenvolvidas em biorreatores, sem 
necessidade de matar animais.
“Ainda é uma incógnita o que acontecerá nesse domínio”, 
disse o especialista, frisando que vai demorar algum tem-
po até que estas carnes estejam nos supermercados. Já há, 
no entanto, vários testes no terreno. A Eat Just, que ofe-
rece a alternativa aos ovos Just Egg, também desenvolve 
carne sintética a partir de células e foi autorizada a comer-
cializar “nuggets” de frango de laboratório em Singapura, 
que se tornou o primeiro país a fazê-lo. A carne de frango 
cultivada em laboratório entrou no menu do restaurante 
1880 em dezembro de 2020, marcando uma nova era para 
um mercado que está com enorme movimento: há várias 
empresas a investir nesta inovação, desde a Memphis 
Meat à Novameat, Mosa Meat, Aleph Farms, BlueNalu e 
Finless Foods, entre outras.
“Para mim, é uma categoria que vai ser muito interessan-
te, porque resolve muitos problemas: é o bem-estar ani-
mal sem proteína animal”, resumiu David Lacasa. “É fazer 
hambúrgueres, mas sem vacas. Vai ser um game changer 
nesta área da alimentação”. 

“Procuramos responder à crescente procura 
por este tipo de produtos, como refeições 
sem carne ou sem produtos de origem 
animal, e por isso estamos constantemente 
a reforçar a nossa oferta”
Supercor

“Os flexitarianos estão a crescer imenso e 
são um grupo que está à procura da saúde. 
São pessoas que estão a fazer uma dieta 
mais baseada em verduras e menos em 
proteína animal, sobretudo a carne”
David Lacasa, Lantern
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cartaz a verde e branco pendurado na fachada 
de um edifício a estrear em Woodland Hills, nor-
te de Los Angeles, anunciava a abertura de um 
novo supermercado Amazon Fresh no início de 
2020. Mas quando a pandemia da Covid-19 fez 

travar a fundo a economia e fechou as pessoas em casa, a 
gigante do retalho decidiu transformar o espaço de mais 
de três mil metros quadrados numa “dark store”, ou “loja 
escura”. Em vez de clientes, o supermercado passou a 
receber compradores profissionais, navegando os corre-
dores em busca dos produtos encomendados online por 
consumidores finais. 
A Amazon fez o mesmo noutras localizações dos Estados 
Unidos, quando a procura pela entrega de mercearias dis-
parou de tal forma que a lista de espera no site para não 
membros chegava a ser uma semana. Estas “lojas escuras” 
contribuíram de forma decisiva para agilizar a máquina 
logística necessária durante a explosão de compras onli-
ne, com períodos de entrega muito curtos num momento 
de crise em toda a linha. E ainda que algumas destas lojas 
tenham sido reconvertidas para abrir ao público em ge-
ral, quando a situação de emergência de saúde melhorou, 
a tendência mostrou que tinha vindo para ficar. No caso 
da Amazon, o supermercado Whole Foods em Brooklyn, 
Nova Iorque, será permanentemente uma loja escura. 
“A mais-valia de uma dark store é a centralização do pro-
cesso de entrega a partir de um local que seja mais próxi-
mo dos consumidores que efetivamente compram online”, 

disse à DISTRIBUIÇÃO HOJE Edgar Barreira, consultor 
e responsável de estratégia GIS (Sistema de Informação 
Geográfica) da ESRI Portugal. “É por isso que na otimiza-
ção da rede de lojas existentes os retalhistas aproveitam 
para converter lojas com menor rentabilidade em espaços 
de gestão logística, mas que também respeitem critérios 
de proximidade aos consumidores, tal como as condições 
envolventes de carga e descarga”, continuou. 
Segundo o especialista, esta estratégia permite ter funcio-
nários apenas dedicados às encomendas online e otimizar 
o processo de entregas ao cliente final, planeando rotas 
logísticas inteligentes que utilizam a localização, a junção 
de encomendas na mesma viatura e as janelas horárias de 
entrega para maximizar a eficácia. 

“A otimização de uma rede de lojas foi sempre um desa-
fio e uma necessidade para o retalho, onde ter informa-
ção é fundamental, principalmente se a informação tiver 
geografia associada”, considerou Edgar Barreira. “Esse é o 
motivo pelo qual acredito que apenas soluções baseadas 

“A mais‑valia de uma dark store é a 
centralização do processo de entrega a 
partir de um local que seja mais próximo 
dos consumidores que efetivamente 
compram online”
Edgar Barreira, ESRI Portugal

Com as mudanças nos hábitos do consumidor e as janelas de entrega cada vez mais curtas, 
o racional de investimento em “dark stores” tornou-se mais interessante por causa da Covid-19.

TEXTO: ANA RITA GUERRA // ILUSTRAÇÕES: ISTOCK

A ASCENSÃO 
DAS “LOJAS ESCURAS” 

NUM PÓS-PANDEMIA GLORIOSO 
PARA O COMÉRCIO ELETRÓNICO
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em ‘Location Intelligence’ dão resposta a vários dos novos 
desafios que nos foram impostos por esta pandemia”.
O fenómeno não é propriamente novo e não foi a crise 
sanitária que o criou, mas as rápidas mudanças que se de-
ram por causa do confinamento aceleraram, e até cimen-
taram, aquilo que era uma tendência menor. A Forbes, por 
exemplo, não teve dúvidas ao declarar que “as dark stores 
são o futuro do retalho pós-pandemia”. A Fast Company 
sugeriu que as lojas escuras podem salvar “o retalho em 
dificuldades”. E no grande evento do retalho NRF 2021, da 
National Retail Federation, o tema foi debatido como uma 
das soluções para lidar com a escalada impressionante 
das encomendas online, especialmente em setores que 
não estavam habituados a grandes volumes. Em vez de in-
vestirem em grandes centros de distribuição localizados 
em zonas industriais e adjacentes às cidades, as lojas es-
curas são alternativas descentralizadas para as empresas 
que podem assim criar minicentros de distribuição mais 
perto dos destinatários, os consumidores finais.
Foi isso que a Sonae MC percebeu muito antes da pande-
mia. A empresa tornou-se pioneira no conceito em Portu-
gal ao abrir uma “dark store” de apoio ao Continente em 
2015, localizada em Telheiras. Segundo disse a empresa 
à DISTRIBUIÇÃO HOJE, o investimento foi feito como 
forma de adaptar o negócio às necessidades dos clientes, 
tendo em conta o crescimento do comércio eletrónico e 
o seu posicionamento como “uma peça fundamental da 
proposta de valor”, que ganhou relevância adicional. “A 
dark store é um instrumento estratégico nesta orquestra-
ção de modelos operativos para entregar a melhor pro-
posta de valor aos nossos clientes”, explicou a empresa.
O racional é simples de entender, tendo como propósito 
a combinação de conveniência para os clientes com uma 
maximização da eficiência operacional. Isto inclui, segun-

do descreveu a Sonae MC, a preparação de encomendas 
em lojas físicas, em lojas específicas para vendas online ou 
em armazéns centrais.
“As dark stores são mais um modelo operacional que nos 
permite responder eficaz e eficientemente aos pedidos 
dos nossos clientes, garantindo tempos de entrega redu-
zidos, a máxima frescura e a diversidade na oferta de pro-
dutos”, salientou.

Todas estas vertentes ganharam ainda mais relevância 
com a pandemia. Se até 2019 o comércio eletrónico da reta-
lhista estava a crescer de forma consistente, a dois dígitos, 
em 2020 o negócio registou uma “forte aceleração”: as ven-
das online dispararam 80%. “Tivemos a oportunidade de 
contactar com um número muito superior de clientes e te-
mos atualmente níveis de retenção e repetição históricos”, 
revelou a empresa. “Atualmente, o nível de procura é desta-
cadamente superior ao período anterior ao aparecimento 
da pandemia”, acrescentou, referindo que a Covid-19 veio 
catalisar um desenvolvimento que já se verificava.
Isto significa que investimentos em eficiência operacional 
vão subir de importância e isso poderá levar à abertura de 
mais lojas escuras. “O canal online é de elevada conveniên-
cia e temos indícios de continuidade de crescimento, à 
medida que atraímos e retemos neste canal clientes para 

“As dark stores são mais um modelo 
operacional que nos permite responder 
eficaz e eficientemente aos pedidos dos 
nossos clientes, garantindo tempos de 
entrega reduzidos, a máxima frescura e a 
diversidade na oferta de produtos”
Sonae MC
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os quais esta característica é diferenciadora”, considerou a 
Sonae MC. Essa fidelização em curso será uma vantagem 
importante quando as coisas voltarem ao (novo) normal.
“A nossa expectativa é que os níveis de penetração se 
mantenham superiores aos anteriores, pelo que este con-
ceito terá cada vez mais destaque no futuro”, explanou a 
retalhista. “O modelo dark store é um dos modelos opera-
cionais que será considerado nessa expansão”.

U M A  N OVA  F O R M A  D E  P E N S A R  O  R E TA L H O

A análise das lojas escuras como forma de maximizar a 
eficácia do e-commerce é algo que também interessa ao 
El Corte Inglés em Portugal, à medida que o peso destas 
vendas aumenta.
“São espaços que, em termos logísticos, podem conferir 
mais eficiência às entregas online”, disse à DISTRIBUI-
ÇÃO HOJE fonte oficial da empresa. “É uma das muitas 
possibilidades que estamos a estudar”.
A empresa opera vários espaços em território nacional, 
incluindo a insígnia de retalho alimentar Supercor, e re-
vela que as restrições provocadas pela pandemia da Co-
vid-19 tiveram um efeito multiplicador da procura por 
encomendas online.
“O peso das vendas online tem sido enorme e muito supe-
rior ao esperado, quer na loja online, quer no supermer-
cado online”, explicou a mesma fonte. “No primeiro con-
finamento, o peso da venda online nas áreas comparáveis 
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superou os 20%. É um valor brutal que revela, acima de 
tudo, o crescimento que este canal está a ter para o El 
Corte Inglés em Portugal”.
Tal como muitas outras marcas, o El Corte Inglés adaptou 
rapidamente a sua oferta para disponibilizar mais formatos 
de compra e obtenção de encomendas. Isso mesmo está 
refletido na loja online: há o Click & Collect, em que a pessoa 
compra online e recolhe o pedido na loja, o Click & Car, em 
que compra online e recolhe o pedido no estacionamento 
do supermercado, e a Entrega no Dia, com agendamento 
da entrega em casa à hora que o consumidor preferir.
Muitos dos exemplos de marcas que converteram espa-
ços em “dark stores” durante a pandemia estão no retalho 
alimentar, por força do carácter essencial dos produtos e 
o disparar da procura por formatos alternativos à compra 
em loja. No entanto, estes formatos estão a ser adotados 
por vários tipos de retalhistas e as mais-valias poderão ser 
evidentes em todo o tipo de produtos.
“Quando pensamos em ‘dark stores’, podemos pensar nas 
superfícies de retalho alimentar que transformam lojas 
existentes em locais que passam a funcionar como centros 
de consolidação de encomendas feitas online”, disse Edgar 
Barreira, especialista da ESRI. “Mas também podemos pen-
sar em novos negócios e novas formas de fazer negócio que 
exigem ter locais onde se consolidam as encomendas fei-
tas online para as entregar num destino final próximo”, ex-
plicou. “Aqui, o denominador comum são as encomendas 
online e a transformação dos negócios de retalho para uma 
perspetiva omnicanal”. Ou seja, todo o tipo de produtos. 
Ken Morris, sócio da Cambridge Retail Advisors nos Es-
tados Unidos, disse isso mesmo à Fast Company: “Todas 
as cadeias do mundo vão fazer isto no futuro. E o futuro é 
agora, porque a Covid-19 adiantou o prazo para este tipo 
de iniciativas”.

O grupo sueco IKEA é um bom exemplo. Quando a pan-
demia forçou ao encerramento das suas lojas nos Estados 
Unidos, a empresa converteu os seus gigantescos espaços 
em “dark stores” e operou assim durante largos meses. Não 
há planos para fazer o mesmo em Portugal, mas as dinâ-
micas trazidas pela pandemia estão a acelerar, segundo 
explicou à DISTRIBUIÇÃO HOJE Ricardo Jerónimo, Ful-
filment Availability & Support Manager da IKEA Portugal. 
“Um dos marcos deste último ano foi a rápida evolução do 
e-commerce que veio acelerar o desenvolvimento de alguns 
processos”, afirmou. “Em Portugal, não temos a intenção 
de abrir ou adaptar nenhuma das lojas existentes para con-
ceito de dark store, onde não há experiência ou interação 
com o consumidor. No entanto, estamos, de forma mais 
invisível, a investir nas infraestruturas digitais e físicas para 
apoiar a nossa estratégia omnichannel, continuando tam-
bém com diversos projetos que procuram dar resposta à 
grande aceleração do crescimento do negócio online”.
Um exemplo foi o desenvolvimento de uma nova platafor-
ma digital global de gestão das encomendas online, que 
permite a seleção automática das unidades ideais para a 
saída das encomendas, através da avaliação da disponibi-
lidade de stock, tempo de entrega e distância.
“As nossas 5 lojas são as nossas maiores plataformas lo-
gísticas e, no futuro, ainda terão uma maior relevância 
na cadeia de valor”, disse Jerónimo. “Procuramos usar o 
espaço e os recursos de forma inteligente, eficiente e com 
o menor impacto ambiental possível, assegurando os me-
nores custos logísticos”.

E VO L U Ç ÃO  E M  C U R S O

Não é preciso pensar em mercados geograficamente dis-
persos para entender a evolução em curso em termos de 
dark stores, o que explica que um país pequeno como Por-
tugal possa retirar vantagens destes modelos.
“O retalho é e sempre foi dinâmico e quer-se sempre à 
frente das tendências, muitas vezes a fazer a própria ten-
dência. É isso que diferencia o sucesso entre os retalhistas 
e que dita a queda de uns e o crescimento de outros”, afir-
mou Edgar Barreira. “Num momento em que a compra 
online passou a ser uma realidade mais presente na reali-
dade portuguesa, as dark stores obrigatoriamente passa-
ram também a ser uma realidade”, frisou o especialista. 

“O peso das vendas online tem sido enorme 
e muito superior ao esperado, quer na loja 
online, quer no supermercado online […] 
No primeiro confinamento, o peso da venda 
online nas áreas comparáveis superou os 
20%. É um valor brutal que revela, acima de 
tudo, o crescimento que este canal está a 
ter para o El Corte Inglés em Portugal”
El Corte Inglés
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“Dos grandes retalhistas aos novos negócios, a estratégia 
de implementação de dark stores já está em curso em Por-
tugal e muitos de nós já recebemos encomendas em casa 
a partir de alguns destes novos locais”.
No entanto, disse o especialista, não há pesquisa suficien-
te relativa a dados demográficos enriquecidos com va-
riáveis económicas, que permitam ter um entendimento 
mais substantivo das cidades portuguesas. “Portugal é um 
país com concentrações populacionais muito bem defini-
das no território, mas que ainda são desconhecidas para 
muitos”, referiu. Ainda mais desconhecidas, considerou, 
são as dinâmicas territoriais dos consumidores.
Estes dados são relevantes porque “não basta apenas co-
nhecermos os locais das lojas, temos de saber quais os 
pontos de atração das cidades, os locais de residência dos 
consumidores, se compram mais em loja ou online e que 
trajetos fazem”, explicou Barreira. Foi por isso que cresceu 
a importância dos dados de mobilidade, algo que se refle-
tiu, por exemplo, nos Censos 2021.
Com a ascensão do teletrabalho, há novas tendências a 
formarem-se e isso torna necessário conhecer mais sobre 

os consumidores e de forma mais precisa. Por exemplo: 
compreender até que ponto a pendularidade é alterada, se 
passou a haver maior utilização de segundas habitações e 
se passaram a comprar mais determinados produtos em 
detrimento de outros. Tudo isto é levado em conta na to-
mada de decisão sobre qual será a localização da próxima 
dark store e de outro tipo de espaços complementares. 

“Indo mais a fundo, se conhecermos o local de residência 
dos consumidores, as suas dinâmicas pendulares e clas-
sificarmos as áreas de captação onde há mais consumo 
em compras online, vamos chegar à conclusão sobre que 

“O retalho é e sempre foi dinâmico e 
quer‑se sempre à frente das tendências, 
muitas vezes a fazer a própria tendência. 
É isso que diferencia o sucesso entre os 
retalhistas e que dita a queda de uns e o 
crescimento de outros”
Edgar Barreira, ESRI Portugal
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S lojas devemos ter abertas ao público e quais poderemos 
converter em dark stores ou até mesmo fechar”, afirmou o 
responsável da ESRI. 
Depois, há aquilo que Barreira chama de “fenómeno de 
uberization”, em que as dark stores passam a ser centros 
de consolidação de encomendas que têm de estar próxi-
mos dos grandes centros populacionais. “Associar a loca-
lização a todos os dados de negócio é o ponto fundamen-
tal da equação e é para isto que os gestores olham cada 
vez mais”.

T E N D Ê N C I A  I R R E V E R S Í V E L

O consenso no mercado é que o crescimento exponencial 
do e-commerce vai manter-se em níveis elevados mesmo 
depois do fim da pandemia da Covid-19, tendo-se altera-
do de forma permanente uma série de hábitos – e expec-
tativas – dos consumidores. 
É essa perspetiva que explica a parceria estratégica assi-
nada entre os espanhóis da Glovo, app de entregas, e os 
suíços da Stoneweg, uma especialista em imobiliário. O 
acordo, anunciado em janeiro deste ano, prevê um inves-
timento de 100 milhões de euros na construção e desen-
volvimento de dark stores em zonas urbanas de vários 
países, para ajudar a Glovo a crescer o seu negócio. O 
foco estará em Portugal, Espanha, Itália e Roménia, com 
o objetivo de atingir as 100 lojas escuras até ao final de 
2021. Isto significa uma expansão muito significativa da 
rede de “dark stores” que a Glovo já opera, cerca de duas 
dezenas, em cidades como Lisboa, Barcelona, Madrid e 
Milão. Faz sentido para a empresa, cuja aplicação ofe-
rece a entrega de todo o tipo de encomendas, tal como 
fez para a DoorDash: no verão de 2020, a app de entre-
ga anunciou o investimento na expansão da sua rede de 
“dark stores”, que então não chegava aos dois dígitos nos 
Estados Unidos. Nas lojas escuras da DoorDash estão dis-
poníveis produtos tão variados como comida para gatos, 
salsichas e protetor solar, indo muito além da entrega de 
pronto a comer.
“É uma tendência para ficar e isso vai exigir muito de nós 
todos nos próximos tempos”, analisou Edgar Barreira. Se-
gundo o especialista, esta transição vai obrigar a repensar 
a infraestrutura urbana, que foi dimensionada ao longo de 
décadas em função das dinâmicas territoriais e dos hábi-

tos humanos. Poderá ter um efeito similar ao que aconte-
ceu quando o carro passou a ser utilizado em massa e foi 
necessário repensar as cidades e a sobrecarga nos aglo-
merados populacionais.
“De repente, todos começámos a receber encomendas em 
casa, certo? A pressão que fazemos nas cidades com toda 
esta dinâmica de entrega vai obrigar também a mudan-
ças ao nível do planeamento das cidades, mas também 
dos próprios retalhistas”, explicou. “Além das dark stores, 
adivinha-se o aumento de aplicação de estratégias BOPIS 
(Buy Online, Pick-up In-Store) e que vai levar-nos o retalho 
para mais perto das nossas portas”.
Barreira diz que isto é “excelente”, numa era em que há 
cada vez mais objetivos de sustentabilidade e de descar-
bonização. Para responder aos novos formatos de entrega 
de encomendas, os retalhistas têm aplicado estratégias de 
“Location Intelligence” para uma implementação em locais 
com baixo risco de investimento.
“Por outro lado, acredito totalmente que as cidades vão 
encontrar respostas para isto, porque todos gostamos 
de receber rapidamente as nossas encomendas, mas to-
dos nos incomodamos quando vemos uma carrinha que 
bloqueia a praceta enquanto faz a entrega num prédio”, 
salientou o especialista. “Caracterizar as cidades, adaptá-
-las às novas dinâmicas e trabalhar de braço dado com os 
espaços comerciais é fundamental para todos sairmos a 
ganhar desta nova tendência”. 
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É 
uma tendência que fica a descoberto em tempos 
de crise ou de conjuntura económica mais des-
favorável. A pandemia não parece ter sido exce-
ção. Falamos do sentimento de portugalidade e 
da procura de produtos nacionais. Mas o que di-

zem as marcas? E os retalhistas? Independentemente dos 
momentos que vivemos, o sentimento nacional faz parte 
das estratégias de marketing?
A Sonae MC desenvolve desde 1998 uma relação próxi-
ma e profícua com os produtores do setor agroalimentar 
e agropecuário, de forma a promover o crescimento sus-
tentado da produção nacional, a capitalização da gastro-
nomia e o modo de estar português. “Ajudar os produto-
res portugueses no escoamento de produtos essenciais 
será sempre o objetivo do Continente. A pandemia veio 
reforçar a importância de comprar nacional ou local e, 
consequentemente, de dar mais ênfase às cadeias curtas 
de abastecimento”, explica Ondina Afonso, presidente do 
Clube de Produtores Continente (CPC), à DISTRIBUIÇÃO 
HOJE. Para apoiá-los, numa fase de desafio económico, 
o CPC criou um programa de pagamentos antecipados 
a pequenos produtores para ajudar nas condições de te-
souraria dos mesmos.
A produção local foi sempre um dos eixos de atuação do 
CPC mesmo antes da crise pandémica. “Promovemos 
produtos exclusivos regionais em algumas lojas – quan-
do há produtores que têm ótimos produtos, mas não têm 
capacidade de produção em escala –, o que representa 
circuitos de transporte mais reduzidos”. O Continente or-

ganizava também mercados de vinhos de regionais até à 
chegada da pandemia, para promover os produtores viní-
colas locais junto dos seus conterrâneos.
Porém, com a pandemia da COVID-19 a afetar todo o 
mundo, o perfil de consumo das famílias mudou. “Os 
produtos frescos aumentaram o seu peso no cabaz de 
compras e o tipo de produtos indica que a confeção no 
lar passou a ter maior expressão. O grande destaque ve-
rificou-se nas laranjas do Algarve e todos os restantes ci-
trinos, com crescimentos no mercado superiores a 60%, 
de acordo com a Nielsen”, salienta Ondina Afonso. Em 
2020, o Continente comprou à produção nacional cerca 
de 16 000 toneladas de citrinos. “O kiwi nacional, assim 

A pandemia apanhou-nos desprevenidos e o setor alimentar teve mesmo de acelerar procedimentos para fazer face a 
tempos nunca vividos. Mas será que o consumo de produtos portugueses tem sido mais valorizado? O sentimento de 
portugalidade ficou ainda mais vivo com a pandemia? As marcas portuguesas, além de se terem reinventado, foram 

também a resposta que faltava às novas necessidades e preparam o futuro com estratégias adaptadas.

TEXTO: CLÁUDIA PINTO

PRODUÇÃO NACIONAL: 
UMA RESPOSTA À PANDEMIA 

OU UMA NOVA OPORTUNIDADE?

“A pandemia veio reforçar a importância 
de comprar nacional ou local e, 

consequentemente, de dar mais ênfase às 
cadeias curtas de abastecimento”

Ondina Afonso, Continente
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S como as maçãs (de Alcobaça ou da Beira Alta) e a pera 
Rocha do Oeste, também aumentaram substancialmente 
os volumes comercializados. No caso de legumes, notou-
-se um aumento expressivo nos produtos para sopa, com 
destaque para a courgette, a batata e as couves; e também 
nos produtos com uso culinário, como as cebolas e os 
alhos”, acrescenta.
Num processo semelhante, no ano passado, o Lidl Portu-
gal organizou várias iniciativas para reforçar o apoio à pro-
dução nacional, encontrando soluções em conjunto com 
os parceiros perante um contexto mais adverso do que 
o habitual. “Fizemos questão de manter a via da expor-
tação, ajudando os nossos parceiros a preservar os seus 
canais de fornecimento, ao mesmo tempo que impulsio-
námos a produção nacional para os vários mercados onde 
temos presença”, salienta Bruno Pereira, administrador 
de compras do Lidl Portugal. Foi disso exemplo o início 
de exportação de limão do Algarve para a Alemanha, em 
março, o aumento de 30% na exportação de frutas e le-
gumes, em março e abril, face ao período homólogo, e o 
início das exportações de atum de Santa Catarina, através 
do Lidl, para a Alemanha, Grécia e Bélgica. 
Em resposta ao repto do Ministério da Agricultura feito aos 
retalhistas alimentares associados da APED para aumen-
tarem as suas compras, por forma a garantir o escoamen-
to de pequenos produtores que viram encerrados os seus 
canais tradicionais de venda, o Lidl começou a trabalhar 
com seis novos fornecedores de queijo, de vários pontos do 
país, disponibilizando dez novos artigos nas lojas. “Apos-

támos numa parceria com a Praxis – empresa sediada em 
Coimbra e o mais antigo produtor de cerveja artesanal em 
Portugal – e desenvolvemos três variedades de cervejas 
artesanais exclusivas para o verão”, assinala o responsável.
Em contexto de pandemia, o retalhista lançou a iniciati-
va “Da Minha Terra”, no final de setembro de 2020, numa 
altura em que muitos produtores viram os seus negócios 
afetados. Em apenas um mês, esta iniciativa reuniu um 
total de 180 candidaturas nas áreas da charcutaria, quei-
jos, doces e bolos secos. O Lidl selecionou cerca de 70 pro-
dutores que, por cumprirem os critérios pré-definidos e 
revelarem potencial dos produtos propostos, foram con-
vidados a apresentá-los de forma presencial num formato 
de pitch. “Seguiu-se uma fase de testes de degustação dos 
produtos, bem como a avaliação das potencialidades de 
cada produtor e respetivos artigos”. Passadas estas fases, 
os produtos estão agora disponíveis nos lineares das lojas, 

O APOIO À PRODUÇÃO NACIONAL DO LIDL EM NÚMEROS

• No ano fiscal de 2019 (fevereiro de 2019 a março de 
2020), o Lidl trabalhou com cerca de 240 fornecedores 
nacionais e disponibilizou nas suas lojas cerca de 
860 produtos portugueses no sortido, registando um 
aumento face em 2018. 

• Ao longo de seis anos e até janeiro de 2020, o Lidl e a 
Portugal Fresh exportaram mais de 48 mil toneladas 
de pera Rocha para os mercados europeus, das quais 
32 mil toneladas unicamente para a Alemanha. 

• Entre março de 2019 e janeiro de 2020, só para a 
Alemanha, foram exportadas 8 mil toneladas de pera 
Rocha, estando esta fruta, símbolo nacional, disponível 
nas cerca de 3 mil lojas Lidl deste país. 

• Entre janeiro e dezembro de 2020, as compras do Lidl 
Portugal a produtores nacionais aumentaram cerca de 
12% em valor face ao ano anterior. Neste período, as 
compras a produtores nacionais representaram cerca 
de 55% do total de compras.

• Adicionalmente, no ano fiscal de 2019, o Lidl Portugal 
ajudou a exportar 228 produtos nacionais no valor de 
cerca de 150 milhões de euros, provenientes de 85 
fornecedores nacionais, para 27 países da Europa. 
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a nível regional ou nacional, dependendo da capacidade 
de cada fornecedor e da aceitação dos produtos.
Mais recentemente, durante a Páscoa, o LIDL Portugal 
teve também um aumento em 20% do número de artigos 
nacionais oferecidos ao abrigo da gama “Deluxe”. “Aumen-
támos a compra de queijos, bacalhau, pá e perna de borre-
go nacionais. Na charcutaria nacional Deluxe, por exem-
plo, quadruplicámos as encomendas. Na nossa gama 
Favorina, na Páscoa, todas as amêndoas com chocolate 
vieram de fornecedores portugueses, representando qua-
se metade da oferta nesta gama”.
O Lidl adquire produtos de todas as principais categorias 
a fornecedores e produtores nacionais, sendo a carne um 
forte exemplo. A carne no Lidl é 100% nacional, com exce-
ção de uma ou outra referência de regiões específicas in-
ternacionais, categoria que tem vindo a ser reforçada, bem 
como o aumento de referências de carne biológica. “Tam-
bém nas frutas e legumes, temos realizado parcerias ao 
longo dos últimos anos, permitindo capitalizar a presença 
nos mercados externos, dando a conhecer a qualidade das 
frutas e legumes portugueses. Em 2014, iniciámos uma 
parceria com a Portugal Fresh, com a exportação da pera 
Rocha para a Alemanha e tem sido preponderante para 

dar a conhecer a qualidade, a frescura e o sabor das frutas 
e legumes portugueses ao mundo, atingido resultados que 
se superam de ano para ano”, revela Bruno Pereira. Esta 
foi, aliás, uma das categorias que mais se destacaram du-
rante a pandemia, à semelhança da carne e dos frescos.
A insígnia tem ainda uma parceria com a Cacial – Coope-
rativa Agrícola de Citricultores do Algarve, “sendo atual-
mente responsável pela compra de mais de 70% da produ-
ção certificada IGP, Produção Integrada, GLOBAL G.A.P. e 
GRASP, apoiando a comercialização de citrinos da região 
do Algarve IGP – laranja, limão e clementina, sempre que 
estes estão disponíveis no mercado”. O apoio à produção 
nacional é também promovido através de uma comuni-
cação integrada que passa pela imprensa e pelos meios 
próprios, como lojas, folhetos e meios digitais.

A DA P TA R  AS  E S T R AT É G I AS 
D E  M A R K E T I N G  AO S  N OVO S  T E M P O S

As marcas Pantagruel, Regina e Pintarolas são reconhe-
cidas há muitos anos pelos consumidores nacionais. A 
história e o património das marcas comercializadas pela 

TRÊS RAZÕES PARA APOIAR A PRODUÇÃO MANUAL NACIONAL

Filipa Belo, fundadora da “Portugal Manual”, aponta as 
razões para que os produtos manuais acompanhem as 
mudanças de consumo.

1) Comprar manual é apostar na qualidade 
acima de quantidade
Quando falamos de consumo sustentável, reduzir é a 
palavra-chave. Compre conscientemente uma peça 
intemporal que não se rege por tendências.

2) Produção slow
O manual é inerentemente lento. Todo o processo 
de produção está ligado a inúmeras variáveis, 
nomeadamente ciclos de colheita e tempo de produção. 
Além destas variantes, muitas destas marcas trabalham 
em torno de uma filosofia slow. A valorização do detalhe, 
a perfeição das peças à mão aliadas a um compromisso 
de termos peças únicas, mais duráveis e que não se 
regem por preços de mercado altamente manipulados.

3) Ao comprar manual está a mudar a sua relação 
com o objeto
Conhecendo e reconhecendo a complexidade, a 
paciência e o tempo que um ofício exige, a nossa 
perspetiva e a nossa forma de consumo altera-se. Um 
produto de produção não é apenas mais um produto. É 
um produto que conecta um artesão ao consumidor. Um 
consumidor que valoriza uma história, uma cultura e a 
identidade de um país que está por trás do que está a 
comprar.
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S Imperial foram uma conquista em casa dos portugueses. 
A marca Regina, fundada em 1928, em Lisboa, é “a mar-
ca portuguesa de chocolates mais popular em Portugal”, 
defende Manuela Tavares de Sousa, CEO da Imperial. Por 
outro lado, a incontornável Pantagruel é “líder no segmen-
to de chocolate para culinária, tem uma quota de mercado 
de 38% e regista posições cimeiras em diversos países lusó-
fonos”, sublinha. Aliás, este segmento foi um dos que mais 
cresceu no contexto pandémico, confirma a CEO, uma vez 
que os portugueses redescobriram o prazer da culinária, 
nomeadamente na confeção de sobremesas. “A Pantagruel 
registou em 2020 um crescimento de 25% e no primeiro 
trimestre de 2021 um crescimento assinalável de 81%”.
A Jubileu e a Pintarolas são também marcas com notorie-
dade embora em públicos distintos, destacando-se a pri-
meira por um posicionamento premium e “que assume a 
marca mais expressiva em termos de mercados externos”, 
e a segunda, com 40 anos de existência, dirigida a um 
target sobretudo infantil e que tem registado “um cresci-
mento assinalável, detendo uma posição de destaque no 
mercado ibérico e ocupando a posição líder a nível nacio-
nal na categoria de drageias de chocolate, no formato de 
tubo”, salienta Manuela Tavares de Sousa.
A pandemia acabou por reforçar a já forte ligação que 
os consumidores têm com os produtos nacionais e, na 
opinião desta responsável, estimulou ainda mais “o mo-
vimento ‘Compre português’. Os produtos made in Por-
tugal mantêm-se no topo das preferências dos consumi-

dores nacionais, que os escolhem, sobretudo e cada vez 
mais, não só pela questão da origem, mas pela qualidade 
e opções que apresentam”. E se, em 2019, o mercado cres-
ceu cerca de 6% em valor e 4% em volume, com especial 
incidência no segmento de bombons e frutos secos com 
chocolate, em 2020, “e devido ao facto de a pandemia ter 
ocorrido em plena campanha de Páscoa, com um natu-
ral impacto negativo nas vendas de produtos de oferta, 
a evolução foi, inevitavelmente, bastante diferente”, foca 
a CEO. O ano passado ficou então marcado, na Imperial, 
por um crescimento mais acentuado nas tabletes e outros 
produtos de gama permanente, em particular nos choco-
lates para culinária, fruto da transferência do consumo da 
restauração para in house. Por isso, houve ainda a necessi-
dade de ajustar a campanha de Natal.
A pandemia e toda a mudança de paradigma que originou, 
obrigou a que fossem implementados ajustes na estraté-
gia de marketing da empresa. “O facto de termos conse-
guido, este ano, ajustar a nossa campanha de Páscoa – fru-
to do conhecimento adquirido no último ano e da análise 

“Os produtos made in Portugal mantêm‑se 
no topo da preferência dos portugueses, que 

os escolhem, sobretudo e cada vez mais, 
não só pela questão da origem, mas pela 

qualidade e opções que apresentam”
Manuela Tavares de Sousa, Imperial
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intensiva da evolução da pandemia e das oscilações do 
consumo e da oferta/procura –, permitiu-nos reforçar os 
segmentos mais fortes e mais procurados (amêndoas, fi-
guras de chocolate e tabletes) e adequar a produção nos 
produtos que registaram uma pequena quebra. Falamos, 
concretamente, dos formatos gift, que, com a diminuição 
dos momentos sociais, com o confinamento e restrições 
de circulação, registaram uma natural descida”, regista 
Manuela Tavares de Sousa. Os resultados foram “muito 
positivos”, apesar das restrições colocadas pelas pequenas 
e grandes superfícies no segundo confinamento.
Adicionalmente, a Imperial ajustou-se atempadamente 
ao crescimento do comércio eletrónico e, no último ano, 
reforçou a presença online das marcas Regina, Jubileu, 
Pintarolas e Pantagruel, através de parcerias estabeleci-
das, estando disponível em mais de duas dezenas de pla-
taformas reconhecidas no mercado pelos consumidores e 
em lojas online de diferentes insígnias. 
Também a centenária Triunfo se posicionou como muito 
próxima das famílias portugueses. “O mercado português, 
por si só, já tem características muito diferentes do res-
to da Europa. Há tendência a generalizar muitas vezes 
as estratégias a nível ibérico, mas os hábitos de consumo 
entre Portugal e Espanha são completamente diferentes, 

pelo que, na Mondelez, procuramos sempre desenvolver 
estratégias e inovações específicas e adaptadas ao nosso 
mercado”, explica Rita Alves, senior marketing manager 
Bakery da Mondelez Portugal. Também nesta categoria 
se tem notado o significativo impacto da pandemia nos 
hábitos de consumo. “As pessoas passam mais tempo em 
casa e todo esse consumo está a ser desviado para dentro 
do lar. O pequeno-almoço e os lanches são feitos em casa 
e o ‘on the go’ perde relevância”, adianta. Assim, até por 
uma questão de comodidade, passou a haver uma preo-
cupação crescente em “comprar local” ou “comprar por-
tuguês”, numa “motivação solidária de ajudar o próximo 
numa altura marcada por uma profunda crise económi-
ca”, sublinha a responsável.

Além do lançamento de novas referências e do rebranding, 
houve necessidade de reajustar a estratégia de marketing, 
por um lado, porque “os resultados tornam-se mais volá-
teis e sujeitos aos períodos de confinamento/desconfina-
mento, o que torna muito mais difícil de prever e ajustar 
previsões de vendas e, consecutivamente, respetivas cam-
panhas e lançamentos. Por outro lado, porque o marke-
ting passou a ser gerido em real time, apesar de existir uma 
estratégia pré-definida para o ano, esta tem sofrido múl-
tiplas alterações e ajustes pela situação que vivemos”. O 
relançamento da marca veio torná-la ainda mais próxima 
do consumidor. Há mais de sete anos que a Triunfo não 
comunicava com os seus consumidores e, por esse motivo, 
a abordagem é agora mais próxima e emocional do que 
até então. Além dos consumidores atuais, o objetivo é con-
quistar novos públicos abordando temas onde o afeto e o 
sentimento de cuidar estão sempre presentes, aproveitan-
do para “conquistar um consumidor mais jovem que pode 
ainda ter uma perspetiva algo envelhecida da marca”.
Muitas campanhas ligadas a festivais e concertos têm 
sido adiadas e constantemente redirecionadas devido à 
imprevisibilidade dos tempos em que vivemos hoje. “É 
certo que existe uma tendência solidária em ajudarmos 
os produtores e vendedores locais, voltamos a olhar para 
a mercearia ao lado de casa e não só para as grandes su-

“[O objetivo atual da Triunfo é conquistar 
novos públicos abordando temas onde o 

afeto e o sentimento de cuidar estão sempre 
presentes aproveitando para] conquistar 

um consumidor mais jovem que pode ainda 
ter uma perspetiva algo envelhecida da 

marca”
Rita Alves, Mondelez Portugal
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perfícies, voltamos a preferir produtos e marcas de ori-
gem portuguesa. No entanto, não nos podemos esquecer 
que os próximos tempos ficarão marcados por dificulda-
des económicas numa parte substancial da população e 
a sensibilidade aos preços pode, por vezes, falar mais alto 
na escolha final de um produto”, explica Rita Alves, consi-
derando, no entanto, que é essencial que as marcas nacio-
nais consigam oferecer produtos também eles adequados 
e ajustados a esta nova realidade económica “porque será 
uma variável que ninguém poderá ignorar”.

D O  CA F É  AO  V I N H O

Também é uma empresa 100% portuguesa e conta 60 anos 
de história em que tem merecido a confiança dos consu-
midores. “Desenvolvemos desde sempre um trabalho de 
proximidade com os nossos fornecedores e clientes, pri-
vilegiando parcerias de longo prazo. Destacamos ainda 
no atual contexto, tal como em qualquer outro, a nossa 
postura e compromisso de ajuda ao canal Horeca”, explica 
Marco Nanita, diretor de marketing da Delta Cafés.
O estado de emergência, e todo o contexto que levou ao 
mesmo, impôs várias alterações a nível do comportamen-
to de compra e, no caso da Delta, registaram-se oscilações 
consoante os canais de venda. “Se, por um lado, os produtos 
para consumo em casa registaram um aumento na procu-
ra, seja nos canais da distribuição moderna seja no e-com-
merce, por outro, o encerramento da grande maioria dos 
estabelecimentos do canal Horeca provocou um impacto 
em todo o consumo fora de casa”, acrescenta o responsável. 
No entanto, denota que “a preferência dos consumidores 
portugueses se mantém mesmo em tempos difíceis, o que 
confirma a forte ligação e concretiza os valores da marca”.

Tendo em conta os tempos desafiantes que vivemos, a Del-
ta Cafés tem estado focada em desenvolver algumas inicia-
tivas de apoio ao canal Horeca. Nesse sentido, foi criado o 
site agregador deltacomtodos.com onde todas estão inte-
gradas. “Neste novo arranque da reabertura de esplanadas 
de restaurantes, cafés e pastelarias, lançámos a iniciativa 
‘Juntos Somos mais Fortes’, oferecendo um conjunto de 
produtos do portefólio do Grupo Nabeiro, no valor de um 
milhão de euros, um incentivo a olhar o futuro com espe-
rança”, explica o diretor de marketing. Além de garantir a 
disponibilidade das principais categorias e marcas para os 
seus consumidores na reabertura, esta é uma das formas 
que a Delta Cafés tem de ajudar a restauração a ultrapassar 
este momento de crise e a colmatar as graves dificuldades 
financeiras, visto os produtos oferecidos serem disponibi-
lizados para consumo em cada ponto de venda, gerando 
100% de receita para os estabelecimentos.
Ao longo do último ano, têm sido vários os projetos de 
apoio à restauração desde a compra de vouchers para 
apoio ao canal Horeca na plataforma #VoltaremosPor-
tugal e “Juntos Voltamos Já”; com o programa “Delta 
Consigo”, promovendo, em colaboração com a AHRESP, 
programas de apoio e esclarecimento a profissionais da 
restauração para usufruir de medidas de apoio do Estado 
ou a realização de seis webinars Coffee Break by Delta Go, 
sessões online que promovem a discussão sobre os novos 
desafios da restauração, entre muitas outras.
Com seis décadas de história, a Delta Cafés vive agora um 
novo momento em que foi preciso adaptar processos, al-
terar rotinas e agilizar procedimentos. “Num ano sem pre-
cedentes, realocámos investimentos, reajustámos os ca-
nais de comunicação e, dentro das nossas possibilidades, 
ajudámos o canal Horeca e quem está na linha da frente a 
combater esta pandemia”, explica Marco Nanita.

OS NÚMEROS DA PORTUGALIDADE NO CONTINENTE

• Em 2020, a produção nacional representou 
365 milhões de euros e uma evolução de 22% face a 
2019.

•  No ano passado, o Continente comprou 206 mil 
toneladas de bens aos produtores nacionais membros 
do Clube de Produtores Continente, ou seja, um 
acréscimo de 28% em comparação com 2019.

• O Continente apoiou a produção nacional no 
escoamento de produtos ao integrar, no início da 
pandemia, mais 40 novos membros no Clube de 
Produtores Continente.

• Foram também apoiados mais de 30 produtores 
nacionais de queijos, em 2020, através da Feira de 
Queijos de Portugal nas lojas Continente.
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O ano de 1939 marca a fundação da marca Casal Garcia 
e, ao longo do tempo, a mesma tem vindo a acompanhar 
a evolução do mercado, adaptando a sua resposta de va-
lor às novas tendências de consumo. “Devido à pande-
mia, conseguimos ver um efeito em Portugal e no resto 
do mundo de uma viragem do consumo para o nacional, 
quer seja pelo sentido do apoio à economia local numa 
altura de muitas dificuldades económicas, quer seja por 
uma questão de sensação acrescida de segurança associa-
da ao consumo de produtos nacionais”, explica Ana Sam-
paio, diretora de marketing da Aveleda.

“A nossa preocupação e foco, neste 
momento, passam por continuar a 

comunicar, apenas redirecionando as 
ferramentas de comunicação, quando tal 
se justifica, mas mantendo os valores e 
territórios das marcas e também a sua 

relevância e propósito”
Ana Sampaio, Casal Garcia

A empresa terminou o ano de 2020 a crescer, tendência 
também verificada nos primeiros meses deste ano, mes-
mo com a pandemia longe de terminar. “O negócio em 
Portugal durante a pandemia teve algum impacto nega-
tivo decorrente de uma grande redução do canal Horeca, 
mas as vendas na exportação, onde temos menos depen-
dência deste canal, tiveram um comportamento muito 
interessante, com crescimentos a dois dígitos em mer-
cados com os EUA, Canadá, Alemanha, Brasil e França”, 
afirma. A responsável justifica estes bons resultados atra-
vés da solidez das marcas, das boas redes de distribuição 
e pelo facto de terem reforçado a aposta em ativação no 
ponto de venda onde passou a haver um maior foco para 
segurar vendas.
Sendo uma marca com forte cariz familiar e com um 
berço muito associado à tradição, tem associado “a ino-
vação ao pioneirismo”, criando “produtos especialmente 
pensados para os momentos de celebração das famílias 
e para os diferentes momentos das suas vidas. É também 
uma marca transversal, que atravessa gerações, e que vai 
acompanhando os momentos especiais da vida dos seus 
consumidores. A estratégia de longo prazo das marcas é 
algo que não muda, apesar do contexto pandémico. “Nes-
se sentido, a nossa preocupação e foco, neste momento, 
passam por continuar a comunicar, apenas redirecionan-
do as ferramentas de comunicação, quando tal se justifica, 
mas mantendo os valores e territórios das marcas e tam-
bém a sua relevância e propósito”, salienta Ana Sampaio.
As áreas que tiveram de ser ajustadas neste contexto fo-
ram no âmbito do marketing experiencial, uma das com-
ponentes com bastante peso na comunicação da marca 



30

AB
R

IL
/M

AI
O

 2
02

1
TE

N
D

Ê
N

C
IA

S Casal Garcia, nomeadamente os eventos, onde a marca 
tinha uma grande aposta e que teve de ser redireciona-
da para outras formas de proximidade. “A comunicação 
digital foi a que registou um maior reforço, acelerando 
projetos que estavam na calha e ainda reforçando a pro-
dução de conteúdos direcionados ao consumo em casa, 
como o passatempo ‘Faça Festa em Casa’ em que ofere-
cíamos kits para festa junto com um cabaz de sangrias 
Casal Garcia”, salienta.

C O M P R A R  N AC I O N A L  E …  M A N UA L

A Portugal Manual integra mais de 70 marcas divididas 
nas categorias de ilustração, moda infantil, joalharia, casa 
e design. O projeto não é novo, mas foi criado com o obje-
tivo de apoiar a produção realizada no País. Ao criar esta 
plataforma, a fundadora Filipa Belo, quis fazer a ligação 
entre uma rede de artesãos contemporâneos e o Mun-
do, com a missão de criar um ecossistema de negócios 
e transmissão de saberes apoiada numa lógica de consu-
mo sustentável. “Nunca se ouviu tanto a frase ‘comprem 
português’ como nos últimos meses. Foi preciso apren-
der a valorizar o que é nosso, entender de que forma isso 
estimula as economias locais e, acima de tudo, perceber 
como conecta com a nossa identidade. Um pouco por 
todo o país, surgiram projetos de valorização dos pro-
dutos portugueses: novas lojas e mercados online, novas 
plataformas de mapeamento de projetos nacionais, desde 
marcas da indústria até às oficinas mais pequenas. Perce-
bemos que é o momento de deixarmos de falar para um 
nicho e começarmos a falar para o grande público”, defen-
de a responsável.

Os padrões de consumo estão a mudar e, para Filipa Belo, 
uma compra é muito mais do que parece à partida. “Sem-
pre que compramos uma peça compramos também as 
memórias e as histórias que vêm com ela. Cada vez mais 
o consumidor procura essa economia de afeto, conceito 
desenvolvido pelo criativo brasileiro Jackson Araujo, que 
demonstra que, muito mais que uma peça, o comprador 
procura algo que esteja em sintonia com a sua individuali-
dade. Aliado a isso, o conceito de comprar menos e melhor 
também tem vindo a ganhar cada vez mais expressão”.
A Portugal Manual está habitualmente presente em feiras, 
eventos e exposições com o objetivo de chegar a mais pes-
soas, o que tornou este último ano ainda mais desafiante 
e impôs a procura de caminhos alternativos. “Uma vez 
que não fazemos venda, continuamos com a promoção 
dos artesãos e artistas nas nossas redes sociais”, explica 
Filipa Belo. Têm sido promovidos diretos no Instagram 
com diferentes rubricas: “A Cara de quem faz”, onde são 
dadas a conhecer as caras por trás dos projetos; “As mãos 
de quem faz”, onde são promovidos workshops ao vivo e, 
ainda, “A oficina de quem faz”, onde se fazem visitas vir-
tuais aos espaços de trabalho dos artesãos e artistas da 
rede. Acompanhando o progresso do mundo digital, foi 
criado o primeiro clube para a comunidade de novos ar-
tesãos portugueses – Club Portugal Manual – a partir da 
plataforma Clubhouse. “No final do ano, a convite da Fun-
dação do Centro Cultural de Belém, abrimos a primeira 
pop-up Portugal Manual, que ficará em funcionamento 
até 31 de agosto”, salienta a fundadora.
Filipa Belo considera que “as lojas de rua e o comércio 
local foram bastante penalizados pelas quebras de turis-
mo e inúmeros lockdown. Mas o que observámos foi que 
tanto esses pequenos negócios como muitos destes proje-
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tos já se representavam, e bem, online. Com o avançar da 
pandemia, investiram mais nos seus sites e plataformas 
de modo a chegar a um número muito maior de pessoas”.

O L H A R  PA R A  O  F U T U R O … 
C O M  O S  P É S  E M  P O R T U GA L

O Continente continua a apostar na produção de cereais 
regionais e, nesse sentido, estabeleceu “uma parceria que 
irá permitir oferecer aos clientes pão de centeio de Bra-
gança, conseguindo com isto contrariar as importações 
de cereais e promovendo a produção local”, explica On-
dina Afonso.
Neste sentido, recentemente foram também conhecidas 
as novas parcerias do Lidl com fornecedores selecionados 
das áreas de charcutaria, queijos, doces e bolos secos, re-
sultantes da iniciativa Da Minha Terra, disponibilizando 
mais produtos locais nas lojas Lidl a nível nacional ou 
regional. “O apoio à produção nacional continuará a ser 
um foco da empresa, respeitando os nossos compromis-
sos junto dos fornecedores nacionais e enquanto agentes 
ativos na economia portuguesa. Acreditamos que só este 
trabalho conjunto e permanente facilitará a superação 
das adversidades”, defende Bruno Pereira.
Com o foco na proteção das memórias de infância, a 
Imperial tem em curso uma estratégia de revitalização 
dos clássicos da marca que passa pelo relançamento de 
produtos memoráveis, como “a caixa de furos da Regina, 
reeditada no Natal de 2013, as célebres sombrinhas, o 
clássico vermelhinho, as famosas tabletes de aromas ou 
mesmo o Floc Choc”, salienta Manuela Tavares de Sousa. 
“Sabemos que os consumidores portugueses sentem um 
grande carinho pelos produtos da Imperial, que estão no 
top-of-mind em vários segmentos do mercado”. A empresa 
acredita que, com a história e a tradição aliadas à qualida-
de da oferta, é possível criar esta forte ligação afetiva com 
o consumidor.
O ano de 2020 ficou, então, marcado por um dos maio-
res investimentos realizados pela Imperial num total de 
três milhões de euros numa nova unidade industrial de 
tabletes, que inclui uma nova linha de moldação e emba-
lagem, e, ainda, infraestruturas para alimentação da nova 
unidade produtiva. “Mantido em plena crise pandémica, 
o novo investimento em tecnologia de última geração – 

que permite à empresa estar na vanguarda do que me-
lhor se faz ao nível da produção, a uma escala mundial 
– reforça a sua visão estratégica. A Imperial manteve o 
seu plano ambicioso de crescimento, apesar da forte con-
tração da economia mundial provocada pela COVID-19”, 
salienta a CEO. Esta aposta vai assegurar o aumento da 
capacidade de produção de tabletes em mais de 30%, 
crescimento que permitirá responder ao plano de expan-
são da empresa.
A criação de produtos que respondem a novas necessi-
dades de consumo foi também uma prioridade para res-
ponder à crescente permeabilidade do consumidor relati-
vamente às tendências do mercado, como, por exemplo, 
as novas amêndoas Regina – Chocolate preto 70% cacau, 
uma nova linha de amêndoas, vegan e sem glúten. A em-
presa lançou vários produtos e, através do seu departa-
mento de Investigação & Desenvolvimento, continua de 
olhos postos nos tempos que hão de vir. “Acredito que, 
mesmo em pandemia, devemos ter o foco no futuro, dan-
do, com segurança, passos sólidos em direção aos proje-
tos e desafios traçados”, reforça a responsável.
Para o verão, a Portugal Manual tem previsto o lançamen-
to de mais uma coleção da marca e uma outra direciona-
da aos consumidores mais jovens. 

“O apoio à produção nacional continuará 
a ser um foco da empresa, respeitando 

os nossos compromissos junto dos 
fornecedores nacionais e enquanto 

agentes ativos na economia portuguesa. 
Acreditamos que só este trabalho conjunto 

e permanente facilitará a superação das 
adversidades”
Bruno Pereira, Lidl
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Anne Ravalet
Head of Innovation and Trends da Daymon 

PELA SAÚDE 
E PELO AMBIENTE: 

O CLIENTE TEM RAZÃO
Adaptámos a nossa casa. Transformámos a sala em 
escritório, em sala de aula e até em ginásio. As casas de 
banho passaram a ser um refúgio para longos duches longe 
do barulho e mais próximos de uma viagem imaginária às 
Maldivas. No caos, encontrámos soluções. Tal como as 
marcas que, como nós, completam agora uma volta ao sol sob 
esta pandemia. 2020 mostrou quão depressa a indústria do 
retalho consegue reagir e adaptar‑se aos desafios impostos. 
As oportunidades surgem como notificações pop-up, mesmo 
que a saúde e a segurança tenham passado à frente da 
sustentabilidade na lista de prioridades, o ambiente e a ética 
de consumo continuam a orientar muitos consumidores.
Mais do que nunca, queremos abraçar soluções que sejam 
benéficas a nível pessoal, social e ambiental. E a saúde 
é a bitola das opções. Com ainda mais tempo para nos 
informarmos, tornou‑se agora mais claro o impacto que 
cada um de nós tem no futuro do planeta. E os gestos, antes 
das opções tomadas, são tão simples quanto rodarmos as 
embalagens nas mãos e lermos os rótulos. Se antes bebíamos 
sumo de laranja sem sequer pensar se a composição tinha 
efetivamente o fruto, hoje procuramos o produto composto 
do que o nome nos promete. Dedicamos atenção semelhante 
ao embalamento dos produtos. O desafio para as marcas 
próprias e as marcas foi começar a trabalhar com materiais 

sustentáveis, com inovações que passam até por tirar a água 
dos produtos de beleza.
Estranho? De todo! E não faltam bons exemplos, nem 
números que demonstrem que os consumidores querem 
efetivamente fazer escolhas mais conscientes. 48% dos 
consumidores em todo o mundo dizem ter passado a comprar 
mais produtos eticamente sustentáveis como resultado da 
pandemia da COVID‑19. Este comportamento está a ter um 
importante impacto, por exemplo, nas compras de mercearia, 
e pela saúde, 38% dos nossos vizinhos espanhóis preferem 
biscoitos mais saudáveis, o que obriga à adaptação das 
empresas produtoras de snacks com farinhas. E, espante‑
se, os brócolos deixaram de ser demonizados e as ervilhas 
entraram no leque das bebidas vegetais pelas mãos da Food 
for Future, a marca própria de um retalhista alemão.
E se a prioridade é a saúde, não faltam opções e inovações. 
Mais de metade dos consumidores em todo o mundo acredita 
que os probióticos têm um efeito positivo e as escolhas neste 
campo multiplicam‑se. O carvão ativado, conhecido por 
ajudar à digestão, também ganhou espaço nas prateleiras 
de bens alimentares. No campo da indústria de bebidas, há 
espaço para inovações ao nível do sono – um assunto que 
preocupa quase 80% das pessoas do planeta. As marcas e 
retalhistas têm desenvolvido produtos que prometem ajudar 
a induzir o sono.
Como vimos, a saúde individual anda cada vez mais de braço 
dado com o ambiente. Com as consciências despertas para 
esta correlação, os consumidores procuram produtos mais 
clean e as empresas sabem disso. Os champôs e outros 
cosméticos sólidos vieram para ficar, reduzindo assim a 
pegada ecológica da fabricação destes produtos. Ainda nesta 
área de negócio, começamos a ter a possibilidade de comprar 
máscaras faciais biodegradáveis, produto que está no top de 
vendas desde julho de 2020. O embalamento dos produtos 
também está no pódio da atenção dos consumidores. 
Já é possível comprar película aderente biodegradável, 
em substituição da película comum que precisa de várias 
décadas para se decompor. O plástico também já saiu do 
embalamento de iogurtes de marcas próprias como a Edeka 
Bio, de um retalhista alemão.
Os consumidores estão, orgulhosamente, a tomar opções 
conscientes. Os retalhistas precisam de seguir esta 
tendência e têm aqui uma infinidade de oportunidades para 
desenvolver novos produtos e vencer no mercado com as 
suas marcas próprias. 
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Tentar perceber que nova normalidade vamos encontrar na ponta da agulha das vacinas 
parece ser ainda um trabalho de quase adivinhação. Porém, a pandemia deixará, naquilo 
que já podemos compreender, marcas indeléveis naquilo que somos, no que compramos, 
no que desejamos e onde e como adquirimos produtos ou experiências. Embarque com a 

DISTRIBUIÇÃO HOJE numa nova viagem, desta feita pelos cenários futuristas do que poderá 
ser esse regresso à “vida antiga” que todos desejamos de volta.

TEXTO: ALEXANDRA COSTA E SÉRGIO ABRANTES // FOTOGRAFIA: ISTOCK

NOVO NORMAL… 
NOVO CONSUMIDOR?
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O 
ato de consumo é muitas vezes entendido como 
uma resposta de momento. Porém, a experiên-
cia do consumidor está alicerçada em hábitos, 
que muitas vezes não são mensuráveis, per-
cetíveis ou detalháveis no exercício de tentar 

chegar aos porquês. A DISTRIBUIÇÃO HOJE, no entan-
to, embarcou numa viagem pelo interior da nossa “alma 
consumista”, tentando perspetivar, entre prática e teoria, 
onde nos situaremos depois do regresso à “vida normal”.
Se é facto que as dinâmicas de consumo se alteraram, com 
setores como o FMCG a crescerem, em 2020, segundo da-
dos da Kantar, a um ritmo de 10% a nível mundial, o facto é 
que também os espaços onde os produtos foram adquiridos 
se alteraram de forma substancial. Impedidos de ter a expe-
riência de compra habitual, os consumidores mudaram-se 
em grande medida para o ambiente digital, fazendo crescer 
este segmento 45,5%, fazendo com que agora o e-commerce 
atinja já uma quota de 6,5% do total do mercado. 
Se a tendência foi mais vincada em mercados mais ma-
duros, como o norte-americano, com crescimentos na 
ordem dos 14%, também a Europa cresceu de forma subs-
tancial, registando um aumento no e-commerce superior 
a 11,2%. Porém, não foi apenas isto que se modificou. As 
escolhas feitas pelo conjunto dos consumidores foram 
muito para lá da simples mudança de ambiente analógi-
co para o digital, com a grande fatia do crescimento do 
FMCG a registar-se em referências de produtos nas áreas 
de bebidas, lacticínios e alimentação, que representaram 
74% do crescimento do FMCG.
Por outro lado, num estudo de tendências do consumidor, 
a Nielsen conseguiu traçar um perfil do novo tipo de consu-
midor que se perspetiva no nosso horizonte e, num inqué-
rito de âmbito mundial, percebeu-se que 33% dos inquiri-

dos se mostrou receoso relativamente às suas expectativas 
sobre os rendimentos que iriam ter disponíveis em 2021.
Nesta ótica, a consultora conseguiu isolar quatro grupos 
de consumidores: os constrangidos, os novos constrangi-
dos, os cautelosamente isolados e os isolados sem restri-
ções. Aqui, mais do que as opções de compra, detalha-se 
a expectativa de impacto direto sobre o rendimento que 
poderá representar a pandemia e, por consequência, a ex-
pectativa de poder de compra. 
Em declarações à DISTRIBUIÇÃO HOJE, Ana Paula Barbo-
sa, Retailer Vertical Director, NielsenIQ, considera que “quan-
do olhamos para o comportamento do consumidor no últi-
mo ano, há que distinguir entre os comportamentos que se 
devem a uma adaptação necessária e momentânea às res-
trições existentes, e os novos comportamentos que a pan-
demia possa ter provocado nos consumidores de forma per-
manente”. Neste sentido, detalha esta responsável, “a cesta 
de compras, as rotinas e as necessidades dos consumidores 
mudaram”, mas depois de um período em que os produtos 
de higiene e para a casa foram mais procurados, é esperado 
“que estes hábitos se alterem novamente no pós-pandemia”.

“Quando olhamos para o comportamento do 
consumidor no último ano, há que distinguir 
entre os comportamentos que se devem a 
uma adaptação necessária e momentânea 
às restrições existentes, e os novos 
comportamentos que a pandemia possa 
ter provocado nos consumidores de forma 
permanente”
Ana Paula Barbosa, NielsenIQ

DADOS NIELSENIQ

33% dos consumidores globais diz que se sente 
menos seguro relativamente à sua expectativa de 
rendimentos na primeira metade do ano de 2021. 

Quatro tipos de novo consumidor com base nos seus 
rendimentos:
• constrangidos: Já tinham particularmente sob 

controlo os seus gastos mesmo antes da pandemia 
da COVID-19 e a sua perspetiva não mudou; 

• novos constrangidos: sentiram uma degradação 
da situação financeira do seu agregado familiar e 
controlam de forma conscienciosa como e onde 
gastam os seus rendimentos;

• cautelosamente isolados: com impacto limitado no 
seu rendimento ou situação financeira, mas olham 
agora para as formas como gastam em termos 
comparativos com momentos anteriores;

• isolados sem restrições: a sua situação melhorou 
e/ou manteve-se em termos de rendimento e 
não sentem necessidade de tomar medidas 
relativamente à forma como gastam os seus 
rendimentos.
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“Esta preocupação com a saúde vai continuar a ser de 
grande importância para os consumidores, o que não é 
incompatível com uma maior sensibilidade ao preço. O 
consumidor quer o melhor dos dois mundos. Para res-
ponder a estas exigências, as empresas do setor de gran-
de consumo vão ter de trabalhar bem a sua imagem de 
preço nas categorias/marcas mais sensíveis ao preço, mas 
também apostar numa oferta diferenciada em termos de 
alimentação saudável e sustentabilidade, para aumentar 
a lealdade do shopper”, considera ainda. 
Porém, se a migração para ambientes digitais é uma “con-
clusão” que todos os estudos parecem detalhar, facto é 
também que a experiência de compra deve (e tem) de ser 
melhorada. “2020 foi claramente o ano do boom do canal 
online em FMCG. A penetração do online alimentar cresceu 
mais num ano do que nos últimos 5 anos (…) e prevê-se um 
aumento da importância destas compras não só através da 
procura cada vez maior, mas também através de um alar-
gamento da oferta, com novas lojas e serviços melhorados 
a surgirem no mercado”, analisa Ana Paula Barbosa.
A mesma perspetiva é partilhada pela Kantar, detalhan-
do a consultora que o padrão de consumo poderá ter de 
se reequilibrar. A dificuldade em sentir pleno conforto no 
“maneio” de velhos hábitos poderá ditar a necessidade de 
termos consumidores mais flexíveis, menos leais e mais 
permeáveis à constante necessidade de adaptarem o seu 
comportamento ao que dita a circunstância vivida. “Em 
Portugal, assim como pela Europa fora, vimos mudanças 
fortes no comportamento de compra: as pessoas fizeram 
menos compras e compraram mais em cada visita. No 
entanto, é improvável que esse comportamento volte aos 
níveis anteriores já em 2021, os planos gerais de compras 
poderão ser mais flexíveis e menos planeados novamente, 
porque podem ser, mas ainda levará algum tempo”, consi-

dera Marta Santos, Sector Director da Kantar, que avança 
também com a ideia de um crescimento do segmento do 
retalho alicerçado num comportamento misto entre a ex-
periência de compra online e a analógica.
“A procura digital continuará a implicar maiores gastos 
devido ao crescimento das compras online, assim como 
o Home Delivery, e, por outro lado, uma possível redução 
de preços em FMCG, seja por maior procura de marca da 
distribuição ou por um aumento da procura e oferta de 
promoções”, acrescenta sobre este tópico.
Assim, num mercado tradicionalmente muito orientado 
para o fator preço no momento de compra, esta respon-
sável considera que será expectável a manutenção deste 
comportamento. “Preço e promoção sempre estiveram 
muito presentes no top of mind do consumidor português 
e temos o setor de FMCG em Portugal com o maior nível 
promocional da Europa, ultrapassando mesmo o Reino 
Unido. Não é um fenómeno nem criado, nem alimentado 
pela pandemia, mas obviamente que, com a alteração da 

DADOS KANTAR

• A compra de comida aumentou 11,4%, uma vez que as 
famílias passaram a fazer mais refeições em casa. 

• As vendas de produtos de cuidado do lar aumentaram 
9,8%, à medida que se foi aumentando o foco na 
higiene e limpeza, de forma a manter a segurança. 

• Com a falta de interação social, o setor de Saúde e 
Beleza ficou estável (0,1%), em comparação com o 
ano de 2019, ano em que foi o setor que mais cresceu. 
Com a importância de lavar as mãos, os produtos 
de lavagem de mãos e de corpo aceleraram de um 
crescimento de 6% para 16%. 

• As vendas de e-commerce aumentaram 45,5%, 
à medida que os lares optaram por compras de 
supermercado online. O comércio eletrónico 
representa agora 6,5% das vendas de mercearias em 
todo o mundo. 

• Os EUA foi o mercado que mais cresceu (14%), 
seguido pela Europa Ocidental (11,2%), a América 
Latina (10,1%), a Europa Oriental (6,6%) e a Ásia (3,1%) 

• Apesar de as vendas de FMCG in-home atingirem 
os 10% em 2020, a combinação entre in-home e 
out-of-home revela um declínio entre 2% e 5% para 
os setores de comida e bebidas (excluindo bebidas 
alcoólicas).

“A procura digital continuará a implicar 
maiores gastos devido ao crescimento 
das compras online, assim como o Home 
Delivery, e, por outro lado, uma possível 
redução de preços em FMCG, seja por maior 
procura de marca da distribuição ou por um 
aumento da procura e oferta de promoções”
Marta Santos, Kantar
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situação profissional e nível de vida de algumas famílias, é 
inevitável uma procura mais ativa da melhor otimização 
entre as compras essenciais e o orçamento familiar, por 
parte dos consumidores”, explica.

M A R CA  P R Ó P R I A ,  E-COMMERCE , 
S U S T E N TA B I L I DA D E  E … 
P R O D U Ç ÃO  LO CA L

A pandemia alterou, como já vimos, muito do que era o 
comportamento basilar do consumidor. A experiência de 
compra deixou de estar focada apenas no fator preço e te-
mas como segurança ou saúde ganharam agenda junto da 
carteira de quem escolhe os produtos que “leva” para casa.
Porém, se as opções de compra se tornaram, por necessi-
dade, diferentes do que em períodos anteriores, também 
a derivação para os canais de compra digitais afetou subs-
tancialmente a forma como se perspetivam as operações 
por parte de quem vende.
“O e-commerce deu um ‘step change’ de forma generaliza-
da e, sobretudo, apareceu em países onde ainda não ti-
nha presença ou relevância ( fundamental em mercados 
onde o ‘first mover advantage’ é crucial)… E continuará a 
crescer, mas, tal como em Portugal, a pandemia irá mar-
car em grande medida o ritmo desse crescimento. Tudo 
dependerá muito da evolução da pandemia. Sempre que 
voltarmos a cenários de confinamento, o incentivo para 
continuar a investir aceleradamente será maior, caso con-
trário (mínimo impacto da pandemia), o cenário mais 
conservador para online será consolidar o crescimento 
de 2020”, considera Marta Santos, Sector Director da Kan-
tar, numa posição também alicerçada numa mudança de 
comportamento identificada pela Nielsen.
“Acredito que a marca própria vai continuar a crescer nos 
próximos anos. Por um lado, tem havido um foco do re-

talho no desenvolvimento destas gamas, e também um 
crescimento das insígnias que apostam muito em marcas 
próprias. Por outro lado, com a crise económica que se avi-
zinha, os portugueses vão sempre procurar opções mais 
baratas para as suas compras”, explica Ana Paula Barbosa.
“Tanto as marcas de fabricante como as marcas da dis-
tribuição, numa perspetiva geral, tiveram crescimentos 
a duplo dígito em 2020, mas com diferentes áreas de in-
cidência. Por um lado, as marcas de fabricantes só não 
conseguiram resultados tão fortes em Beleza e Higiene 
Pessoal e em Lácteos, enquanto que as marcas da distri-
buição tiveram um crescimento mais homogéneo por to-
das as grandes categorias de grande consumo. Por outro 
lado, segundo a última edição do estudo da Kantar Brand 
Footprint em Portugal, temos no nosso setor de FMCG 
um dos rankings a nível global onde mais se destacam as 
marcas locais, uma vez que 9 em cada 10 marcas do Top 
10 são portuguesas”, detalha Marta Santos.

E  O S  GAT I L H O S  PA R A  O  C O N S U M O ? 

A pandemia trouxe consigo um conjunto de alterações que 
permitiram a afirmação de canais como o digital. A neces-
sidade de continuar a contar com os produtos necessários 
para a normalidade possível, obrigou, por um lado, as mar-
cas a adaptarem os seus serviços, mas forçou também, por 
outro, os consumidores a alterarem os seus hábitos.
Com o boom inegável das compras via internet, a descon-
fiança neste segmento de compra esbateu-se, como já vi-
mos, ao ponto de representar uma fatia considerável do 
total de compras e vendas feitas por retalhistas e a ciên-
cia, para lá dos números, dá-nos claro sinal que a tendên-
cia se deverá manter.
“É difícil imaginar um consumidor, no futuro próximo, que 
não continue a usar e-commerce para grande parte dos seu 
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dia a dia, seja compras do supermercado, seja entrega de 
jantares à distância de um clique. O digital já lá estava para 
facilitar a vida das pessoas, mas muitos, por inibição, inércia 
ou outras barreiras psicológicas à mudança, não aderiam. 
Faltava experimentar. O tal ver para crer (neste caso, clicar 
para ver)”, considera Ricardo Fonseca, professor do ISPA e 
Chief Experience Officer na  comOn, ligado à área da psico-
logia do consumidor e estudo dos seus comportamentos.
A mesma ideia é, em grande medida, partilhada por Sa-
muel Lins, professor da Universidade do Porto. “A prati-
cidade e facilidade do ‘mundo online’ deve intensificar-se 
ainda mais. Ninguém gosta de viver com medo [da pan-
demia], mas todos gostam de ter uma vida mais prática. E 
não queremos perder o que já conquistámos. Há uma teo-
ria que aborda este aspeto, a teoria da Reactância (Brehm, 
1989). Podemos até querer fazer compras presenciais, 
mas queremos ter também a opção das compras online, 
‘voltar’ para um canal exclusivo de presencial, é como se 
nos tirassem um ganho que já obtivemos”, atira.

Porém, a experiência de compra deve, num sentido mais 
estrito, ser isolada do que é o ato de consumir, sendo que 
um não implicará, por consequência, o outro, mas terá 
impacto no que o consumidor consegue antecipar e, neste 
sentido, os gatilhos mentais que são ativados para levar ao 
ato de compra poderão ter sido fortemente impactados.
“Acredito que houve e está a haver uma maior incursão 
pelas compras online, como referi anteriormente, e isso 
tem impacto, efetivamente, no estudo do comportamen-
to de consumidor. Mas não posso dizer se as compras são 
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“É difícil imaginar um consumidor, no 
futuro próximo, que não continue a usar 
e-commerce para grande parte dos seu 
dia a dia, seja compras do supermercado, 
seja entrega de jantares à distância de um 
clique”
Ricardo Fonseca, comOn
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A mais ou menos impulsivas. Depende de vários fatores. O 
mood (i.e. o nosso estado de espírito) e/ou as variáveis do 
contexto, por exemplo, se estamos a fazer as compras on-
line sozinhos ou com alguém ao lado, são apenas algumas 
das variáveis que a ciência nos diz que afetam as decisões 
de compra”, explica Ricardo Fonseca. “Sobre a compra 

por impulso, de maneira simples, a compra por impulso é 
comprar sem pensar. E as facilidades das Apps, do ‘1-click’ 
para comprar, aumentam imenso a chance da realização 
da compra por impulso”, acrescenta Samuel Lins.
A ideia de que poderá haver agora um comportamento 
de revenge spending é uma ideia que pode, na perspetiva 

“O CONTACTO DURANTE A PANDEMIA, EM MUITOS CASOS, DEPENDEU APENAS DA 
EXPERIÊNCIA PRÉVIA QUE O CONSUMIDOR TEVE COM UM PRODUTO OU MARCA”

Samuel Lins, Docente Responsável de Curso de Educação contínua Psicologia do comportamento do consumidor - 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto

A publicidade convencional, como foi pensada no seu iní-
cio, sofreu diversas alterações e o foco hoje não é apenas 
o de levar o indivíduo apenas a consumir mais. Neste sen-
tido, agora, enfrentando uma pandemia, com a migração 
do consumidor para plataformas digitais, como pensa 
ter-se alterado a experiência de consumo?
A publicidade inicialmente foi concebida de forma unila-
teral, ou seja, as organizações faziam a publicidade e os 
consumidores recebiam “passivamente” toda a informa-
ção. Com a internet, os consumidores passaram a ser 
mais atuantes e ter espaço para serem ouvidos, e para 
“se fazerem ouvir”. Com a pandemia, as experiências de 
compra passaram a ser ainda mais virtuais, “sensitivas e 
imaginativas” no sentido de não poder ter um contacto di-
reto com o produto. O contacto durante a pandemia, em 
muitos casos, dependeu apenas da experiência prévia que 
o consumidor teve com um produto ou marca, e das reco-
mendações e reviews da internet. A experiência de con-
sumo passou a ser muito mais privada do que pública. Por 
isto, o aumento da venda de produtos de decoração e de 
escritório (o aumento das cadeiras de gamers também foi 
observado), visto que a casa se tornou ainda mais um es-
paço “multitasking”. Mas, se por um lado, a experiência de 
consumo “propriamente dita” se tornou mais privada, por 
outro, a exibição desse consumo tornou-se ainda maior 
com as redes sociais. Quantos empregados, estudantes, 
jovens adolescentes, registaram o seu consumo ainda 
mais, publicando fotos nas redes sociais?

Parte da sua investigação debruça-se precisamente so-
bre os mecanismos que levam ao ato de consumo. Que 
considerações lhe merece este tema e como acha que 
esta realidade se alterou nos últimos anos?

De facto, muitos fatores influenciam o nosso comporta-
mento de compra: características de personalidade, os 
nossos valores, características do produto, o ambiente da 
loja, o nosso humor, a influência social. São diversos fato-
res que combinados nos levam a comprar.
O que tenho visto nos últimos anos que tem se alterado:
1. O foco cada vez maior na imagem e no desejo de ter uma 

vida ideal. Ou seja, ser bonito, bem realizado profissio-
nalmente, inteligente, rico, feliz, o tempo todo e sempre. 
O que é impossível. As redes sociais potenciaram este 
desejo (e esta exibição) pois podemos colocar um filtro 
e mostrar o que somos (ou o que não somos e queremos 
ser), e o que temos (e o que não temos e queremos ter).

2. Procuramos um sentido na vida, esta procura não é 
nova, é da natureza humana. E o consumo pode ter um 
“significado” vazio, no sentido de consumir por consu-
mir, comprar por comprar, mas também pode repre-
sentar uma causa. E, cada vez mais, associações e mo-
vimentos têm tido avanços em trazer reflexões sobre 
as causas (e consequências) do consumismo, e sobre 
a indústria por trás do consumismo (trabalho escravo, 
destruição do ambiente, etc.). 

3. Não podemos deixar de falar na economia compartilha-
da (os Airbnb, Uber, etc.). Acredito que este aspeto não 
é mais utilizado ainda por falta de opção. Por exemplo, 
o carsharing. Impactam-nos para não comprar carros, 
mas não oferecem formas de utilizá-los. As pessoas 
estão dispostas a usar transportes públicos (ver o que 
aconteceu no Porto e em Lisboa com a mudança do 
passe mensal), entretanto, houve muita frustração de-
vido à oferta de transportes não ter correspondido ao 
crescimento da procura.
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de Ricardo Fonseca, explicar alguns dos comportamentos 
de consumo nos próximos tempos. Tal como fazemos die-
ta, de forma consciente, durante a semana, vingando-nos 
depois ingerindo aquilo de que nos privámos, também o 
comportamento de consumo pós-confinamento poderá 
ser por aí analisado e previsto.

“Não obstante haver ainda algum receio das condições sa-
nitárias, é esperado que as pessoas voltem aos seus hábi-
tos pré-pandemia. Como estivemos em privação absoluta, 
agora é esperado que exista um efeito de rebound, isto é, 
um efeito de sobrecompensação de algo que nos foi reti-
rado e que fazia parte do nosso dia a dia, como, por exem-
plo, ir a um centro comercial. Não querendo ser redutor, o 
mesmo acontece quando tomamos a decisão de fazer uma 
dieta bruscamente durante uma semana e, depois, quando 
chega o fim de semana, é muito provável que nos descon-
trolemos e comamos comida que nos reconforta emocio-
nalmente”, explica o professor universitário do ISPA.
Samuel Lins, por seu lado, perspetiva que a crise finan-
ceira que se antevê no horizonte poderá também condi-
cionar de forma mais ou menos severa a forma como os 
consumidores se comportam. “Uma crise financeira pode 
levar a dois caminhos: ao consumo e ao não consumo. 
Ao consumo, pois muitas vezes uma forma de lidar com 
uma crise financeira, ou com uma crise existencial (uma 
crise como um todo), é através das compras. As compras 
também podem ser usadas como fuga, como escape, não 
apenas ‘por comprar’, mas o processo de compra costuma 
ser hedónico e relaxante para muitas pessoas. Lembro o 
que o presidente George W. Bush disse aos americanos 
‘Go shopping’, depois do atentado do 11 de setembro. Este 
tipo de comportamento, pode levar a gastos desnecessá-
rios e por consequência ao endividamento. O que é mau 
para a economia e para as famílias”, explica. 

4. Por fim, os governos estão cada vez mais atuantes no 
sentido de promover uma economia mais sustentá-
vel. É um caminho sem volta, ainda bem.

Por outro lado, a pirâmide de valores no ato de con-
sumir parece também estar a alterar-se. Segurança, 
bem-estar/saúde, sustentabilidade e consumo res-
ponsável são algumas das tendências globais junto do 
consumidor. Enquanto especialista na área da psico-
logia do consumo, como acha que estas dinâmicas se 
têm alterado e porquê?
Inicialmente, com a revolução industrial, o objetivo era 
vender em massa, logo o objetivo também era consumir 
em massa. Não havia um pensamento se “vale a pena ou 
não consumir”, afinal os recursos eram percecionados 
como infindáveis. Depois, a fatura começou a chegar, 
vimos que estávamos a prejudicar-nos, a destruir o nos-
so planeta. Também é importante considerarmos o con-
texto socioeconómico. As pessoas estão a viver mais. 
A possibilidade de um jovem trabalhador comprar uma 
casa e um carro (bens considerados fundamentais para 
uma vida) tornou-se cada vez mais difícil de alcançar. 
Logo, para quê juntar dinheiro para comprar coisas que 
não posso comprar? Não seria melhor utilizá-lo para um 
bem-estar pessoal? Por isso, o foco passa a não ser ape-
nas o ter pelo ter, mas o ter para algum objetivo, e que 
não seja apenas a aquisição e o acúmulo. Lembrando 
que estamos a falar de foco. Ou seja, ainda se deseja o 
ter por ter, ter uma casa, ter um carro, etc. Mas esta não 
é uma visão tão dominante como era antes.

DESCARREGUE JÁ A NOSSA APLICAÇÃO!

Tenha acesso a conteúdos exclusivos 
e a versões digitais da DISTRIBUIÇÃO HOJE
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H
á momentos marcantes na história da Hu-
manidade que transformam por completo 
a sociedade. A pandemia que todo o planeta 
atravessa desde o ano passado será um deles. 
Alterou comportamentos, sendo que muitos 

deles de forma definitiva. Não se trata apenas da utiliza-
ção de máscara ou da distância de segurança que man-
temos entre nós, mas sim de haver, agora, uma nova for-
ma de o consumidor se relacionar com as marcas e com 
o retalho, e de expressar novas exigências e criar novos 
comportamentos.
Um exemplo notório reside na disponibilidade do produ-
to. Hoje, o consumidor não mostra grande disponibilida-

de para algo mais que uma entrega quase imediata – di-
ga-se, no próprio dia. Este comportamento, ou exigência, 
coloca uma pressão extra não só sobre o próprio retalho, 
mas também, e principalmente, sobre as empresas de lo-
gística e transportes.
Mas, de forma concreta, o que mudou, exatamente, com 
a pandemia? Existem diversos estudos que mostram as 
várias vertentes da sociedade que foram afetadas e, da-
dos da SIBS, por exemplo, permitem perceber que o 
comportamento dos portugueses variou de acordo com 
o momento do confinamento. Se, numa primeira fase, 
houve uma contração do consumo (-40,4%), mais tarde, 
verificou-se – por necessidade – uma adesão nunca antes 

A pandemia e consequente encerramento das lojas físicas (na maioria das categorias) obrigou os 
consumidores a virarem-se para o comércio eletrónico. Comportamento que, em grande medida, 

permanece mesmo após o desconfinamento. Agora, há um maior planeamento das compras, o tempo 
passado nos espaços diminuiu, mas, em contraponto, aumentou a taxa de conversão. Quer se queira, 

quer não, vivemos, agora, num inesperado mundo novo.

TEXTO: ALEXANDRA COSTA // FOTOGRAFIA: ISTOCK

O ‘E-CONSUMIDOR’ 
PÓS-COVID
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sentida no comércio eletrónico. Visão confirmada pelo 
Barómetro de Vendas levado a cabo pela APED e que fez a 
análise aos anos 2019 e 2020. No ano passado, por exem-
plo, a informática foi a área que registou o maior cresci-
mento – 23,1% – a par dos pequenos eletrodomésticos 
– 20,2%. Do lado oposto ficaram o vestuário (-32,5%) e os 
combustíveis (-29%). Mas houve uma pequena curiosida-
de. Os eletrodomésticos mais adquiridos durante o ano 
passado estão diretamente ligados ao facto de as pessoas 
passarem mais tempo em casa: aspiradores, preparadores 
de alimentos e máquinas de bebidas. Já do lado dos equi-
pamentos informáticos, tal como seria de esperar, a pro-
cura incidiu essencialmente nos computadores portáteis 

e tablets. Porém, com o desconfinamento – e consequente 
abertura das lojas – a procura pelo comércio eletrónico 
diminuiu, embora a opinião geral é de que Portugal deu, 
finalmente, o salto para o mundo digital.
As regras impostas pelo Governo para combater a pan-
demia levaram também à contração na frequência das 
compras. Se, antes, as pessoas iam às compras várias ve-
zes por semana, com a pandemia, o cabaz passou a ser 
pensado para, pelo menos, 15 dias. E há um dado curioso 
revelado pelo estudo da SIBS: as pessoas preferem fazer 
as suas compras ao sábado às 12 horas. E em relação ao 
local? Pois que a pandemia fez com que os consumidores 
preferissem locais onde não abundam multidões. Diga-se, 
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assim, que houve um regresso às lojas de proximidade, 
nomeadamente aos supermercados (a grande maioria) e 
às mercearias de bairro.

A D E S ÃO  AO  D I G I TA L

No meio deste ciclo de mudanças, talvez a principal al-
teração comportamental se tenha verificado na adesão 
massificada ao comércio eletrónico. Sendo que, o que co-
meçou por uma necessidade imposta, assume-se, agora, 
como algo já natural. A título de exemplo, hoje, segundo 
dados da SIBS, o comércio digital representa já 18% do 
total das compras eletrónicas, “valor que praticamente 
duplicou face ao período pré-pandemia, demonstrando a 
relevância do canal digital como dinamizador de consu-
mo nos períodos de confinamento”. Já no que concerne 
à frequência das compras, não houve grandes alterações 
– no digital é muito fácil encomendar um cabaz para 15 
dias ou mais –, nem que seja porque as lojas tendem a 
valorizar as grandes encomendas, facilitando as taxas de 
entrega a partir de determinado valor.
E, ao analisar o contexto da pandemia, é fácil perceber o 
porquê de o retalho alimentar, o material informático e 
a saúde serem os setores que registaram um maior cres-
cimento no comercio eletrónico. Já no que toca a seto-
res como a moda, a restauração e a cultura, o digital foi, 

durante muito tempo, a única forma de conseguir estes 
bens. No entanto, apesar de os valores registados terem 
mostrado um aumento considerável no digital ( face a 
valores antes da pandemia), este canal não se mostrou 
suficientemente maduro para suprimir as perdas geradas 
pelo encerramento dos espaços físicos.
Feitas as contas, o comércio alimentar e o retalho regista-
ram um aumento de 109%, no primeiro confinamento, e 
de 97%, no segundo. Do lado oposto, o transporte de pas-
sageiros, que no “antigo normal” registava 50% de comér-
cio digital, no primeiro confinamento registou uma que-
bra de 75% e de 52% no segundo. Números percetíveis não 
só pela obrigatoriedade do teletrabalho, mas também por 
as pessoas evitarem as multidões e privilegiarem, sempre 
que possível, o transporte próprio.
Mas, talvez, a melhor forma de perceber o impacto do co-
mércio eletrónico, consequência da pandemia, seja olhar 

“Os setores do pequeno comércio – 
mercearias, minimercados e similares, 
produtos alimentares, bebidas e tabaco 
–, mantêm‑se em contraciclo, com 
incrementos do número de compras 
eletrónicas a rondar os 24% no total de 
compras físicas e online”
SIBS
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para os valores pré e pós. Atualmente, os números es-
tão 51% acima dos níveis registados no “antigo normal”. 
Como refere a SIBS, antes da chegada do novo coronaví-
rus, o comércio online representava apenas 10% do total 
das compras eletrónicas, sendo que este valor chegou a 
representar 18% em fevereiro de 2021 e está atualmen-
te (semana de 19 a 25 de abril) nos 14%. Em oposição, 
o comércio físico, e embora o consumo já esteja acima 
dos valores homólogos de 2019, está ainda 5% abaixo do 
verificado no período de “antigo normal”. Mas há uma 
boa notícia. Com o desconfinamento, as pessoas estão 
a regressar, lentamente, às lojas. Isto significa que estas 
conseguirão, facilmente, regressar a valores pré-pande-
mia? Provavelmente não. Mesmo porque “os setores do 
pequeno comércio – mercearias, minimercados e simi-
lares, produtos alimentares, bebidas e tabaco –, man-
têm-se em contraciclo, com incrementos do número de 
compras eletrónicas a rondar os 24% no total de compras 
físicas e online”.

E N TÃO ,  O  Q U E  M U D O U 
D O  1 º  PA R A  O  2 º  C O N F I N A M E N TO ?

O país esteve confinado. Foram vários momentos com 
regras que permaneceram quase iguais. Mas isso não 
significa que o mesmo tenha acontecido com o compor-
tamento dos consumidores. No primeiro confinamento 
tudo era novidade e todos fomos apanhados de surpresa. 
No segundo confinamento, os consumidores já sabiam 
(mais ou menos) o que esperar, e já tinham testado o co-
mércio eletrónico, verificado a logística associada e, por 
outro lado, as empresas tiveram mais algum tempo (e ex-
periência acumulada) para fazer algumas adaptações aos 
seus negócios. Veja-se o caso da restauração, que passou 
a funcionar em regime de takeaway e delivery. Mas talvez 
o mais claro indicador de mudança tenha sido uma alte-
ração nos dias mais rentáveis para os negócios. Se, antes, 
era a sexta-feira e o fim de semana, com o confinamento 
(e respetivo teletrabalho) passaram estes dias a ser alturas 
mais “caseiras” e menos “consumistas”.

ANÁLISE SETORIAL

REABERTURA GRADUAL E O CONSUMO EM PORTUGAL

Número de compras físicas em índice

95

54
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Número de compras online em índice

Número de compras (físicas e online) em índice
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100
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FevereiroJaneiro Março 1 - 18 abr. 19 -25 abr.

30 de abril de 2021

Nota: Base 100 = Antigo normal, considera o período de 1 de janeiro a 17 de março de 2020. A análise considera a atividade dos cartões portugueses e estrangeiros na Rede MULTIBANCO em Portugal. Compras online dos 
cartões portugueses: considera compras com cartão, incluindo compras MB WAY. Saiba mais em www.sibsanalytics.com e www.mbway.pt

Peso das compras online nas compras eletrónicas: Antigo normal = 10%
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O ano de 2021 começou com um novo confinamento e 
isso traduziu-se, segundo o estudo “O sistema de retalho”, 
levado a cabo pela REDUNIQ, num regresso das quebras 
acentuadas (-15%) face a período homólogo, com especial 
ênfase nas compras estrangeiras (-64%). Por outro lado, 
o novo confinamento trouxe uma nova pressão sobre as 
categorias que já tinham sofrido com o primeiro confi-
namento e que ainda não tinham conseguido recuperar. 
Na verdade, a única categoria – das que foram as “sacrifi-
cadas” – que teve um aligeirar dos valores em quebra foi 

a dos cabeleireiros, que entre julho e dezembro de 2020 
conseguiu uma folga e registar valores positivos. O estu-
do da REDUNIQ indica mesmo que, depois do primeiro 
confinamento, esta foi uma das categorias em que se veri-
ficou uma maior “normalização da atividade” – fechando 
2020 com valores praticamente idênticos aos de 2019. O 
que foi especialmente evidente na semana anterior ao se-
gundo confinamento – o anúncio provocou um aumento 
da procura. Para se ter uma ideia, esta categoria, compa-
rada com o dia 4 de janeiro (numa base de 100), teve um 
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crescimento de faturação de 79% registado no primeiro 
dia do segundo desconfinamento (15 de março).

O  Q U E  M U D O U  C O M  O  D E S C O N F I N A M E N TO ?

Com a reabertura das lojas, os consumidores regressaram 
à “rua”, seja porque necessitaram repor produtos que du-
rante a pandemia se estragaram ou, no caso das famílias 
com crianças, porque necessitam de comprar roupas e 

“Apesar dos valores absolutos ainda 
muito baixos da hotelaria, este segundo 
desconfinamento demonstra sinais 
positivos na retoma do setor, sobretudo 
pela confiança do impacto do processo de 
vacinação na retoma do consumo turístico”
Tiago Oom, diretor da REDUNIQ

sapatos. O certo é que os números indicam uma retoma 
das compras físicas, chegando mesmo, no período de 19 
a 25 de abril, a superar os valores de 2019. A par disso, 
registou-se um crescimento acentuado de setores que es-
tiveram parados ou apenas com atividade online. É o caso 
da restauração, da moda e acessórios, e, em menor grau, 
do transporte de passageiros e do alojamento turístico.
Mas há diferenças. A frequência de visita aos espaços 
diminuiu. As pessoas, hoje, fazem um melhor planea-
mento das suas compras, das suas interações e saídas. 
O receio gerado pela pandemia ainda não desapareceu 
por completo e os consumidores optam por investigar 
online, por forma a terem toda a informação necessária 
para fazer uma compra efetiva e rápida. Mas este até é 
um comportamento positivo. Porque significa que a taxa 
de conversão é superior à registada antes da pandemia. 
Há menos pessoas a passear pelas lojas, mas há mais 
compras por pessoa.

Por outro lado, este comportamento denota uma vontade 
de sair, de interagir, mantendo, no entanto, ainda algum 
receio com a distância de segurança e o cuidado de evi-
tar as multidões. Se tivermos em conta o peso do turismo 
no PIB português, estas dinâmicas de comportamento 
poderiam ser preocupantes. No entanto, as últimas notí-
cias, do aumento das reservas dos britânicos a partir do 
momento em que Portugal deixou de estar na lista negra 
do Reino Unido, dão indícios, positivos, de que a situação 
tenderá a regressar, embora lentamente, à normalidade.
Sobre isto, Tiago Oom, diretor da REDUNIQ, refere que 
“apesar dos valores absolutos ainda muito baixos da ho-
telaria, este segundo desconfinamento demonstra sinais 
positivos na retoma do setor, sobretudo pela confiança do 
impacto do processo de vacinação na retoma do consu-
mo turístico”. Agora, é deixar o mercado seguir rumo à sua 
normalização. 
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H
á mais de um ano que Portugal atravessa, como 
o resto do mundo, uma pandemia que tem vin-
do a alterar, por completo, os comportamentos 
de compra. Os confinamentos, e consequente 
encerramento das lojas, levaram a que os por-

tugueses aderissem ao comércio eletrónico como antes 
não acontecia. “Um movimento histórico”, nas palavras 
de Tiago Oom, diretor da REDUNIQ. Principalmente no 
que concerne ao comércio alimentar de grandes superfí-
cies e nas farmácias.

A avaliação é confirmada pelos dados da SIBS que indi-
cam que a curva de crescimento do comércio digital ultra-
passa o crescimento do retalho tradicional. Como refere 
Teresa Mesquita, CMO da SIBS, “a tendência geral de di-
gitalização é visível na sociedade portuguesa há já algum 
tempo, mas a pandemia da Covid-19 veio aumentar de 
forma significativa o peso do comércio digital, que chegou 
a representar 18% das compras eletrónicas, em fevereiro 
deste ano, durante o período do 2º confinamento geral –
situando-se atualmente nos 14%”.

Se antes o dinheiro em papel dominava, hoje tudo mudou. A pandemia, e mais especificamente 
a “prudência”, levou as pessoas a optarem pelos pagamentos digitais e sem contacto. Uma 

tendência que, segundo os especialistas, não deverá voltar atrás. Estaremos a assistir, a pouco 
e pouco, ao fim do dinheiro como o conhecemos?

TEXTO: ALEXANDRA COSTA

O FUTURO PASSA 
PELO DOMÍNIO 

DOS PAGAMENTOS DIGITAIS

iStock
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Mas, principalmente, como refere Sebastião Lancastre, 
CEO e fundador da easypay, a pandemia serviu para der-
rubar vários mitos. “Afinal, é seguro comprar online, a ofer-
ta de produtos e serviços é tão boa quanto a existente nas 
lojas físicas”, atira, lembrando um dado curioso: “As enco-
mendas chegam a horas”.
O certo é que as empresas – e o retalho – demonstraram 
um elevado nível de adaptação. “As circunstâncias excecio-
nais dos últimos 14 meses constituíram um acelerador sem 
precedentes de uma tendência que já existia, em que mui-
tas empresas reagiram a um período de extrema dificulda-
de com a rápida disponibilização de soluções de comércio 
online e pagamentos digitais”, constata a CMO da SIBS, que 
acrescenta que este crescimento “é particularmente evi-
dente em setores como a restauração e moda”, a par do “co-
mércio alimentar, retalho e material desportivo e recreati-
vo, que tiveram uma evolução extremamente positiva”.
Isso notou-se principalmente nos pequenos negócios, que 
se viram obrigados, em grande parte, como refere o dire-
tor da REDUNIQ, a gerir uma “fuga” dos consumidores, 
que tinham medo de pagar em dinheiro – convém referir 
que, antes da pandemia, muitos dos micronegócios não 
disponham da opção de pagamento digital – e aderir a es-
tas novas formas de pagamento. O que culminou numa 
adesão histórica e de um boom no pedido de terminais. Ao 
ponto, lembra Tiago Oom, de a empresa registar uma ru-
tura quer dos terminais, quer da distribuição, devido a um 

volume anormal de solicitações junto do backoffice. Este 
crescimento foi de tal forma expressivo que a empresa 
teve de aumentar a equipa de oito pessoas para 17, isto só 
para conseguir dar resposta aos pedidos que chegavam.
Foi precisamente o medo, principalmente no início da 
pandemia, que levou a um incremento dos pagamentos 
digitais e sem contacto. Com especial enfoque para o MB 
WAY, que, segundo Teresa Mesquita, “quer no online, quer 
nas compras em loja, é cada vez mais a preferência do con-
sumidor pela redução do contacto físico, conveniência e 
segurança: regista crescimentos de mais de 4 vezes face ao 
verificado antes da pandemia”, sendo, neste momento, e 
segundo dados da SIBS, o serviço de pagamentos móveis 
preferido dos portugueses, consumidores e empresas. A 
“estrondosa” adesão deve-se, em grande parte, à facilidade 
de utilização. Como refere Tiago Oom, se a pessoa tiver um 
dos novos dispositivos, basta colocar a impressão digital, 
por exemplo, para autorizar a compra. Sendo que é com-
pletamente seguro, assegura o diretor da REDUNIQ, dado 
que, antes da compra ser concretizada, a mesma é confir-
mada pelo “meu cartão, pela minha identificação – que só 
eu é que a tenho (ou a minha impressão digital ou ocular)”.
A pensar nos negócios que não têm e não querem ter 
terminais, a REDUNIQ criou o @Payments. Este sistema, 

“As circunstâncias excecionais dos últimos 
14 meses constituíram um acelerador 

sem precedentes de uma tendência que já 
existia, em que muitas empresas reagiram 
a um período de extrema dificuldade com 
a rápida disponibilização de soluções de 
comércio online e pagamentos digitais”

Teresa Mesquita, SIBS

Variação homóloga da faturação por categoria

Farmácias 56%

Retalho Alimentar Tradicional 41%

Eletrodomésticos &Tecnologia 8%

Saúde 4%

Acessórios de Automóveis e Oficinas 3%

Hipers & Supers 1%

Cabeleireiros -2%

Gasolineiras -16%

Papelarias, Livrarias, Revistas e Tabaco -17%

Restauração -26%

Perfumarias -28%

Moda -33%

Hotelaria e Atividades Turísticas -65%

Total Nacional -16%

Fonte: O sistema de retalho após a entrada no 2º confinamento geral, 
10 de fevereiro 2020, REDUNIQ
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sem terminais, gera um link para pagamento, que é envia-
do para o cliente (por e-mail, SMS ou WhatsApp) e que 
o redireciona para uma página segura da Unicre. Após a 
inserção dos dados (do cliente), e efetuado o pagamento, 
estes dados são validados e autorizados pelo banco emis-
sor, completando a transação. No fim, as partes são noti-
ficadas do pagamento.
Já Sebastião Lancastre aponta o fenómeno dos programas 
de subscrição. “Em vez de comprar comida para o meu 
animal de estimação, subscrevo um serviço que, além da 
comida, também inclui consultas online e veterinários em 
casa”, refere. Por outro lado, o comércio eletrónico “en-
trou” em todos os setores, independentemente da dimen-
são do negócio. “Mesmo no comércio mais tradicional dos 
talhos, mercearias, padarias, ficou muito mais fácil enco-
mendar por telefone, pagar e receber comodamente em 
casa, porque é lá que estou a trabalhar”, constata o CEO e 
fundador da easypay.
Mas esta adesão aos pagamentos digitais significa que 
o dinheiro (em papel) vai desaparecer? Não. No entan-
to, dificilmente terá os níveis de adesão que tinha antes 
da pandemia. E o facto é que “as lojas que não aceitam 
pagamentos digitais serão cada vez mais raras”, aponta 
Sebastião Lancastre. Opinião partilhada por Teresa Mes-
quita, que refere que a SIBS acredita num futuro progres-
sivamente mais cashless, com benefícios em termos de 
eficiência e segurança. Um processo que terá, obrigatoria-
mente, de ser gradual e que assegure diferentes formas de 

pagamento, porque nem todas as pessoas estão no mes-
mo nível de digitalização. É por isso que a SIBS acredita 
que “a Rede de Caixas Automáticas MULTIBANCO tem 
um papel relevante no acesso a funcionalidades que sim-
plificam os pagamentos mesmo a quem não utiliza apps 
ou plataformas online”.
Os cartões contactless, que ainda estavam a ter dificulda-
de em “descolar” antes da chegada do novo coronavírus, 
são agora dos mais utilizados, principalmente porque, tal 
como o MB WAY, “resolvem na cabeça do consumidor o 
problema de poder tocar em algo físico que possa estar 
contaminado com o vírus”. E esta é uma tendência para 
continuar. Isso é notório, por exemplo, no pagamento de 
pequenas quantias. Antes, lembra Tiago Oom, as pessoas 
sentiam desconforto em, por exemplo, usar o cartão para 
pagar um café. Hoje, isso já não acontece.
Outro fenómeno interessante que surgiu, refere o diretor 
da REDUNIQ, foi o da omnicanalidade, onde as pessoas 
levantam uma compra que foi feita de forma remota, ou 
ao contrário – compras feitas fisicamente, mas pagas de 
forma remota. Isso nota-se nas operações em que o paga-
mento é feito no próprio telemóvel e onde o comerciante 
nem sequer dispõe de um terminal. “Estou no local físico, 
a fazer um e-commerce”, reflete Tiago Oom. A vantagem? 
“Não há papeis, não há contacto…”.
Esta mudança não ocorreu apenas no comportamento dos 
consumidores. A adoção dos pagamentos digitais também 
ocorreu e ocorrerá junto do tecido empresarial. “Nos pró-
ximos 5 anos, a iniciação de pagamentos e as transferên-
cias instantâneas a nível europeu ganharão o seu espaço, 

“Somos o único país no mundo que se 
habituou a pagar por referência multibanco 

e que se sente muito seguro a fazê‑lo”
Tiago Oom, REDUNIQ

“Nos próximos 5 anos, a iniciação 
de pagamentos e as transferências 

instantâneas a nível europeu ganharão o 
seu espaço, sobretudo no que respeita a 

pagamentos entre empresas”
Sebastião Lancastre, easypay
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sobretudo no que respeita a pagamentos entre empresas”, 
afirma, de forma perentória, o CEO da easypay. A digitali-
zação está a dar mais autonomia ao comerciante. Esta é a 
opinião de Tiago Oom, que dá como exemplo o Portal do 
Comerciante, espaço onde é possível ver todas as transa-
ções sem ter de solicitar os movimentos junto da Unicre.
Curiosamente, quando se fala de comércio eletrónico, 
Portugal, ao contrário da grande parte do mundo, apre-
senta-se com exemplo quase único, isto porque, em gran-
de medida, muitos dos pagamentos são realizados por 
referência multibanco. “Somos o único país no mundo 
que se habituou a pagar por referência multibanco e que 
se sente muito seguro a fazê-lo”, reconhece o diretor da 
REDUNIQ. Aliás, há websites que só disponibilizam essa 
opção, a par da transferência bancária. Mas a grande ten-
dência será, numa opinião quase consensual, a adoção do 
MB WAY pelos sites de comércio eletrónico. Porque “não 
é caro – para o comerciante – e tem a vantagem de ser 
muito user friendly”, refere Tiago Oom. E em termos de se-
gurança, principalmente depois da última Diretiva defini-
da pela União Europeia, hoje em dia as regras apertaram 
e tornaram todo o processo ainda mais confiável. É certo 
que, afirma o diretor da REDUNIQ, a experiência do uti-
lizador piorou, porque obriga a confirmações extra, mas 
também é garantido, por esse meio, um maior grau de 
segurança, o que “já baixou substancialmente” o número 
de fraudes. Quanto a Portugal, “foi dos primeiros a adotar 
a Diretiva”, embora “ainda haja algumas arestas a limar”.

Este é um movimento – compras online e pagamentos à 
distância – que veio para ficar. Mesmo porque, como refere 
Tiago Oom, a facilidade de pagamento através de um car-
tão é melhor em todos os aspetos. A nível fiscal, dificulta o 
branqueamento de capitais, mas, principalmente, no quo-
tidiano, facilita a vida das pessoas. Basta pensar no stress 
que implica pensar que tem de ter dinheiro (ou, pior ainda, 
moedas) para pagamentos como parquímetro, café… pe-
quenas operações. A questão da experiência do utilizador 
– ou mais precisamente a simplificação da sua experiên-
cia – levou a um salto tecnológico gigante. E, no futuro, 
o número de operações possíveis irá aumentar. Veja-se o 
caso dos transportes. A REDUNIQ está a preparar um pro-
jeto-piloto com os Transportes Intermodais do Porto no 
sentido de só ser necessário usar o cartão de débito – ou o 
telemóvel – para viajar nos transportes públicos. O sistema 
a ser desenvolvido não só agrega os pagamentos num úni-
co local como aconselha qual o melhor bilhete a adquirir e, 
ainda, no final do dia, faz o acerto do valor no cartão.
Sebastião Lancastre alerta, no entanto, para o facto de 
ainda existir uma grande parte da população que estará 
infoexcluída, quer pela idade, quer pelo local onde vive. 
“Esses, seguramente, voltarão ao processo de compra 
tradicional”. Mesmo assim, nas faixas mais idosas, hou-
ve uma adesão fantástica aos cartões contactless, lembra 
Tiago Oom. Porque será a facilidade de utilização, aliada 
à segurança, que vai ditar as formas de pagamento mais 
utilizadas no futuro. 

iStock



52

AB
R

IL
/M

AI
O

 2
02

1
IN

FO
G

R
AF

IA

BARÓMETRO DE VENDAS NO RETALHO

FONTE DOS DADOS: APED

Com os portugueses confinados durante parte significativa do ano de 2020, muitas foram as categorias que se 
ressentiram. Por outro lado, a marca própria mostrou uma tendência de crescimento e a categoria de congelados 

sofreu um forte aumento de procura.
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Com um percurso profissional muito vincado 
na Nestlé Portugal, como olha o Jörg para o 
crescimento da marca no nosso país? 
Para ser um pouco provocativo, se Portugal tivesse o 
tamanho da China ou dos Estados Unidos, provavelmente 
seríamos todos muito importantes neste mundo. A 
marca Nestlé em Portugal tem uma quota de mercado no 
estômago da sua população que é incrível. Dificilmente 
encontraremos um mercado em termos mundiais com 
tanta quota como nós temos em Portugal. Provavelmente, 
este crescimento, no último ano e meio, tem sido tão 
considerável que eu duvido que haja algum mercado onde 
atuamos que esteja tão bem como nós. Dito isto, somos 
10 milhões, em população, com um mercado maior, a 
nossa quota seria completamente diferente. Do que sei, 
do que fiz na Nestlé, acho que desde sempre que Portugal 

foi um país onde a nossa marca teve uma penetração 
invejável. Há uns 20 anos, estávamos com um dos três 
melhores mercados do mundo, acho que isto não mudou 
muito. No Brasil, a reputação da Nestlé também é muito 
grande. A primeira vez que fui profissionalmente para 
o Brasil, se calhar não vão acreditar, mas esqueci-me 
do passaporte e entrei com o meu cartão da Nestlé. 
É uma coisa que hoje era impossível. Mas entrei e saí 
do país apenas por ser trabalhador da Nestlé. Isto são 
coisas que também marcam e eu acho que, em Portugal, 
temos de estar muito orgulhosos do que temos feito. 
Somos vistos como um mercado que é piloto para tudo 
e mais alguma coisa. Portugal tem uma realidade que é 
muito representativa de muitas geografias. Trabalhamos 
bem o retalho, temos um segmento de consumo que 
é invejável, mas que é muito intenso. Em tempos 

JÖRG DEUBEL, DIRETOR DE SUPPLY CHAIN DA NESTLÉ PORTUGAL

“SE NÃO CONSEGUIRMOS 
SER RÁPIDOS A LIDAR COM A 
INOVAÇÃO, PROVAVELMENTE 
VAMOS PERDER OPORTUNIDADES 
QUE ALGUÉM VAI APROVEITAR”
Jörg Deubel, Diretor de Supply Chain da Nestlé Portugal, em entrevista à DISTRIBUIÇÃO HOJE, olha para a distribuição no 
nosso país, tentando traçar uma perspetiva abrangente sobre as principais alterações sofridas pelo setor nos últimos anos. 
Olhando, claro, para a sua “dama”, este português-alemão de 56 anos, há mais de três décadas ligado à marca, olha 
também para Avanca, perspetiva-lhe um futuro risonho e dá-nos ainda a entender que a automação poderá ser uma das 
apostas de futuro da marca em Portugal.
Porém, a conversa não se detém aqui e olhamos também para uma faixa costeira e interfaces de comunicação com o 
Velho Continente que precisam de ser repensados, isto numa lógica de crescente preocupação ambiental e uma forte 
dinâmica de consumo alicerçada em valores como conveniência, flexibilidade e sustentabilidade.

TEXTO: SÉRGIO ABRANTES
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normais e não pandémicos, o nosso mercado é muito 
intenso. No retalho, temos uma concorrência feroz e, 
se calhar, estamos apenas um pouco atrás no que toca 
ao e-commerce. Muito do que fazemos aqui pode ser 
replicado para mercados maiores e, por isso, somos 
mercado-piloto para muitos produtos. A nossa jornada 
tem vindo a acentuar-se muito mais a nível da revisão 
e orientação contra um propósito. Porquê? É verdade 
que as novas gerações, mas também o consumidor em 
geral, compra cada vez mais não só por causa do preço 
da promoção a, b ou c e da disponibilidade do produto 
na loja que quer. Isto são quase exigências normais 
nos dias de hoje. Mas os consumidores identificam 
também o propósito da marca ou da empresa. As pessoas 
identificam-se com a marca e, quando compram, querem 
saber que estão a comprar bem. Esta é a orientação que 
temos vindo a ter. Este posicionamento tem ajudado 
muito a promover aquilo que somos: uma empresa líder 
no mundo e no mercado português. Ainda na semana 
passada, numa reunião que mantemos sempre com a 
equipa de supply chain, chamamos a isso moments of 
connect, conectámos toda a gente desde o trabalhador do 

armazém até quem está na estrutura mais administrativa. 
Isto mostra um pouco o que é a Nestlé no mundo. 
Destacamo-nos em valor de negócio, em volume de 
negócio, em tamanho de recursos humanos, número 
de fábricas, mas de longe, cerca de 40 ou 50% mais do 
que qualquer concorrente que venha em número 2. Em 
Portugal, apesar da sua pequenez, com o crescimento que 
houve no retalho, metade desse crescimento do FMCG 
foi para a Nestlé. A outra metade repartiu-se por outras 
marcas concorrentes e marcas de distribuidores. 50% do 
crescimento foi para a Nestlé, só. Isto é algo que é muito 
difícil de acontecer e diz muito também sobre os nossos 
produtos, as nossas causas, sobre aquilo que somos 
e fazemos. Em tudo o que se cria, em toda as nossas 
interligações com terceiros, sejam fornecedores, clientes 
ou associações, organizações… há sempre uma relação 
de muito respeito pela Nestlé. Basta dizer que somos da 
Nestlé e parece que esta palavra capta alguma atenção.

Avanca continua ainda a ser o vosso porto de 
partida no país, sendo que a vossa empresa em 
muito tem apostado até na requalificação e 
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expansão dessa plataforma. Sente que continua a 
ser o local certo para a Nestlé estar em Portugal? 
Têm planos de expansão?
Avanca continua a ser o ponto industrial crucial para a 
Nestlé Portugal. Mais coisa, menos coisa, em termos de 
números, diria que metade do que vendemos em Portugal 
sai das nossas fábricas de Avanca e Porto. A outra metade 
é importada de outras geografias como Espanha, França, 
Reino Unido, Alemanha e Itália e alguns outros países 
mais longínquos, como Polónia e outros. Se olharmos 
para o futuro de Avanca, claro que vai ser o futuro da 
Nestlé Portugal. A fábrica de Avanca é competitiva e 
continuará a sê-lo. Já hoje exporta para várias geografias 
na Europa e no Mundo. Nalguns produtos, exportamos 
praticamente para o mundo inteiro, outros produtos 
exportamos de forma mais regionalizada. Houve linhas 
de produção que foram fechadas e passaram para Avanca. 
Fazemos produção de algumas marcas para a Suíça e 
Alemanha. A nossa fábrica, ao manter-se e aumentar 
a sua produção, é competitiva. Por outro lado, o centro 
de distribuição convém estar ao lado da fábrica, porque 
estão interligadas através de um sistema automatizado. 
Essa proximidade otimiza custos e aumenta a 
competitividade. Se olharmos para a nossa distribuição 

nacional, o nosso centro de gravidade, em termos de 
toneladas distribuídas no Continente, situa-se em 
Pombal. Em Avanca, estamos perto dessa zona. Estamos 
muito bem localizados. Portanto, sim, Avanca vai ser o 
centro de distribuição de futuro. Os planos de expansão 
que temos para o centro de distribuição vão muito 
depender de opções e payback dessas opções. Não sei se 
o vamos fazer, dependerá das oportunidades que surjam, 
e se serão benéficas para a empresa e para o acionista. O 

dinheiro investido tem de ter um determinado retorno, 
se não tiver em Avanca temos outras alternativas 
que podemos considerar. Mas, sim, Avanca continua, 
claramente, a ser o nosso ponto de partida para o futuro. 
O Porto também se tem consolidado cada vez mais, até 
porque produzimos Starbucks, distribuindo para várias 
geografias na Europa e isso fazêmo-lo a partir da fábrica 
do Porto. A nossa exportação de fábrica aumentou 
bastante nos últimos três anos.

“Sim, Avanca continua, claramente, a ser 
o ponto de partida da Nestlé Portugal para 
o futuro”
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O mercado tem vindo a reinventar-se nos últimos 
anos. A força com que a tecnologia entrou nas 
fábricas, com processos mais automatizados, 
mas também na própria cadeia de abastecimento, 
são óbvias. Como tem assistido a toda esta 
transformação?
Acho que essa transformação chegará com mais 
intensidade nos próximos anos. Aqui, muito dependerá 
do custo-benefício dessas instalações. Por um lado, se 
olharmos para o custo salarial, é sabido que o custo 
salarial é baixo quando comparado a outras geografias, o 
que não favorece qualquer automação. A redução do custo 
de mão de obra, e a poupança que daí podia advir, seriam 
menores que noutros países. Ainda assim, vi no outro dia 
que, nos últimos 20 anos, o salário mínimo dobrou. Ou 
seja, multiplicou por dois. Isto é muito representativo. 
Se isto aconteceu em 20 anos, o que acontecerá nos 
próximos 20? Será que vai dobrar novamente? Será que 
vai ser menos que isso ou mais que isso? Estas evoluções 
podem ser determinantes. Hoje em dia, já existem 
secções de armazéns e armazéns automatizados em 
várias indústrias e, se o fizeram, tê-lo-ão feito por ser 
interessante do ponto de vista da poupança. No nosso 
caso, ainda não o fizemos porque há que haver uma 
recuperação económica interessante. Não quer dizer que 
não o vamos fazer… A tecnologia, hoje em dia, já existe.

Mas há um impacto sobre os trabalhadores que 
também deve ser ponderado…
Temos soluções híbridas em que os dois sistemas podem 
funcionar. Temos muitas soluções diferentes que já 
existem e que permitem um elevado nível de fiabilidade 
e eficiência. Mas acho que, no futuro, esta dinâmica vai 
intensificar-se e acredito que não será uma mudança de 
rutura. Há sempre um impacto social que nos preocupa, 
é verdade, mas também é verdade que, e eu acredito 
muito nisto, o emprego vai reorientar-se para um trabalho 
mais interessante ou com outro valor acrescentado. É 
nisto que eu acredito muito. Se não fosse assim, ainda 
hoje estaríamos a produzir roupas em massa e não é o 
caso. A população não ficou pior com a industrialização, 
ajustou-se. Os empregos começaram a ser mais 
interessantes. Neste âmbito, acredito que ainda há muito a 
fazer, mas essa é outra conversa que não diz tanto respeito 
à Nestlé Portugal. Este país tem um grande potencial que 

não se limita só ao turismo. Há muita coisa a fazer na área 
da sustentabilidade e das energias renováveis. Os nossos 
vizinhos em Espanha estão a preparar-se para fazer 
fábricas de energia elétrica fotovoltaica. Nós temos um 
mar riquíssimo que podíamos explorar de outra maneira…

Por outro lado, as próprias tendências de 
consumo têm-se alterado nos últimos anos. 
Sustentabilidade e vida saudável são agora dois 
pontos centrais da agenda do consumidor. Como 
acha que as marcas estão a corresponder a este 
desafio?
As marcas estão a adaptar-se com ritmos diferentes. 
Por um lado, existe uma tendência onde queremos, pelo 
menos do nosso lado, atingir a neutralidade carbónica 
em determinadas marcas, categorias e produtos. 
Estamos a trabalhar nesse sentido em Portugal e no 
mundo inteiro. Estamos a rever a utilização dos nossos 
ingredientes, utilizando ingredientes que são produzidos 
com menor pegada carbónica, produzidos, por exemplo, 
com fertilizantes mais “bio” e menos químicos. Estamos, 
inclusivamente, a lançar e a desenvolver produtos que 
não têm proteína animal, mas sim vegetal. Essa será 
uma tendência ainda mais marcada. Não só responde à 
sustentabilidade como também responde à saúde. Por 
isso, tem um duplo impacto muito importante para o 
consumidor. Por fim, também estamos a trabalhar no 
sentido de reduzir a nossa utilização de energia. Por 
exemplo, em Portugal, as nossas fábricas já só utilizam 
eletricidade de fontes renováveis. Nenhuma das nossas 
fábricas coloca os seus resíduos em aterros. Todos os 
nossos resíduos têm uma utilização futura prevista, nem 
que seja reciclagem… Estamos também a trabalhar no 
sentido de reduzir a nossa pegada carbónica e isso não é 
só emitir menos CO2 nos nossos transportes, que é o mais 
evidente quando estamos mais distantes do conceito, 
mas sabemos que essa pegada carbónica do transporte é 
1/5 do produto. O resto é o produto: como foi fabricado e 
que ingredientes tem. Sabemos que a produção da carne 
bovina é muito intensiva em termos de pegada carbónica. 
A produção de vegetais já não tanto. Esse balanço faz 
muita diferença. Dito isto, também trabalhamos, na 
nossa parte de supply chain, tudo o que tem a ver com 
as nossas emissões. No ano passado, obtivemos da 
GS1 a distinção Lean & Green. No espaço de três anos, 
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reduzimos consideravelmente as nossas emissões de 
CO2 no transporte. Otimizámos os chamados fluxos 
redondos e trabalhamos já com dois grandes clientes – se 
calhar mais se juntarão – no que chamamos de customer 
pick-up, em que o próprio cliente vem ter ao nosso centro 
de distribuição de Avanca para fazer um retorno com 
os nossos produtos até à sua plataforma central. Nós 
beneficiamos também de uma menor pegada carbónica, 
assim como o custo do próprio transporte se reduz. 
Além disso, já hoje utilizamos mais camiões movidos a 
gás, com um dos nossos principais transportadores que 
utiliza esse tipo de veículos – isto apesar do facto de só 
existirem, salvo erro, três pontos de abastecimento de um 
camião a gás em Portugal. A infraestrutura é muito pobre, 
mas estamos a utilizar essa energia a gás por ser a melhor 
em termos de sustentabilidade. Hoje em dia, cerca de 
10% das entregas que fazemos, em volume, ao retalho, 
são entregas verdes. São fluxos redondos ou utilizam 
uma energia mais friendly como o gás. A nível nacional e 
internacional procuramos sempre que possível privilegiar 
os fluxos combinados com o comboio e o barco (short 
sea). Estamos, neste momento, a tentar ver até que ponto 
conseguiríamos trazer alguns produtos da Catalunha 

por comboio e de Itália através de short sea e comboio. 
Claro que a bitola entre Portugal e Espanha é diferente… 
Isso não facilita, mas também não é um show stopper. 
É possível fazê-lo e acredito que, no futuro, este tipo de 
fluxo de transporte tem grande potencial de crescimento. 
Para isso, é também preciso que as empresas acreditem 
neste tipo de transporte, para que se torne mais rentável. 
O comboio é muito barato, por exemplo, para percorrer 
quilómetros, mas para um first ou last mile encarece 
muito a operação, porque tem de ser descarregado 
para um camião e depois para o destino. Essa operação 
encarece o custo.

Por outro lado, o consumo desenfreado levou ao 
esgotamento do planeta. Acha que precisamos 

de um novo tipo de produção, mas também de 
consumidor? 
As marcas também têm de se responsabilizar pelos 
consumidores. Aqui, podemos falar, por exemplo, da 
redução do uso do plástico. A nossa jornada no plástico 
também tem merecido grande foco no que é a nossa 
jornada de sustentabilidade. O que tentamos é não usar 
plástico sempre que possível. A segunda opção é de tentar 
usar plástico reutilizável, ou seja, reciclável. Estamos 
a trabalhar nas duas frentes. No fundo, há embalagens 
onde conseguimos eliminar o plástico, há outras em que 
conseguimos utilizar um plástico diferente, que tem uma 
composição que admite reciclagem ou que tem uma 
densidade menos plástica, se assim podemos dizer. Mas 
também temos de reconhecer que existem embalagens 
onde o plástico é necessário. Reduzir plástico não significa 
proibir plástico. Acho que há aqui uma parte educativa a 
seguir, porque é verdade que somos intensos na utilização 
de plástico em todas as economias mais desenvolvidas, 
mas o grande problema é a responsabilização da utilização 
desse plástico uma vez que o produto é consumido. 
Podemos reciclar, podemos refazer algo com ele… O 
grande problema do plástico nos oceanos é oriundo 
maioritariamente dos países menos desenvolvidos, mas 
isso não quer dizer que os países mais desenvolvidos 
não tenham de mostrar o caminho e assumir uma 
responsabilidade maior. Temos grupos de trabalho focados 
apenas na redução do plástico em todas as categorias e 
marcas. Estamos muito ativos nesse sentido.

Em termos mais genéricos, sendo o Jörg um 
“português estrangeiro”, como tem visto 
o crescimento de Portugal e do segmento 
onde trabalhamos? Falámos há pouco de 
infraestrutura… Faz falta mais investimento na 
tentativa de fixação de grandes multinacionais em 
Portugal? 
Eu acho que o problema não está tanto aí. As primeiras 
vezes que vim a Portugal praticamente ainda não 
havia muitos supermercados, era mais um comércio 
tradicional. Esta mudança atingiu Portugal como atingiu 
o resto do mundo. Por aqui, tudo bem. Não é uma 
questão de investir mais, mas talvez uma questão de 
olhar para multinacionais não como inimigo do Estado, 
porque não somos. Não é por sermos multinacionais 

“Não é uma questão de investir mais, 
mas talvez uma questão de olhar para 
multinacionais não como inimigo do 
Estado, porque não somos”
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que somos uns exploradores do trabalhador e uns 
angariadores para os acionistas lá fora. Não é assim 
que trabalhamos. Na Nestlé somos muito locais, 
desenvolvedores da economia local e a prova disso 
é Avanca e também os nossos colaboradores. Não 
temos uma rotação de trabalhadores muito elevada, 
comparada com outras empresas. Nos últimos anos, 
tem aumentado um pouco mais, mas faz parte da 
geração millennial e das novas gerações. Se há alguma 
coisa que fazia falta era olhar para nós, multinacionais, 
como aliados e amigos. Muitos já o fazem, mas ainda 
existe algum pensamento de que uma multinacional 
quando vem para um país é para ganhar dinheiro. Qual 
é a empresa que, tendo fins lucrativos, não opera com 
esse objetivo? Agora, algumas são internacionais, outras 
são locais. Isto nunca foi um fator determinante. Mas 
há um pequeno ponto a priori que convém abordar. 
As coisas nunca vão voltar a ser como eram antes da 
pandemia. Quando falamos da experiência de compra, 
acho que a experiência de compra, hoje em dia, começa 
quando acaba a fila para entrar no supermercado. Isto 
já mostra uma transformação muito grande naquilo que 
nos deve preocupar para o futuro. Lojas de proximidade, 
provavelmente, vão ganhar mais relevo. O consumidor, 
mais do que ser fiel a uma marca, se calhar quer 

despachar-se nas compras e não ficar à espera numa 
fila. Se não houver o produto A ou B, desde que haja 
um parecido, “está feito”. Não é bom para quem defende 
uma marca, mas também temos de entender que um 
consumidor não está disposto a ir a outro sítio para 
comprar determinada marca, só porque não existia no 
espaço anterior. Portanto, é isso que temos de entender, 
e temos que nos adaptar. As entregas em casa vão 
aumentar cada vez mais, se calhar não tanto na nossa 
indústria, mas noutras aumentou muito e vai continuar 
a aumentar e vai atingir a nossa também. O e-commerce 
será determinante para o futuro e o que temos de 
perceber é o que Portugal precisa nesse contexto. 
Provavelmente, precisa de bons meios comunicação que 
vão além das autoestradas, dos carros e dos camiões. A 
distribuição local tem de ser mais organizada e capilar. 
O consumidor quer o “on the moment”. Existem capitais 
no mundo onde se entregam os produtos em duas horas 
e, às vezes, em algumas economias mais avançadas, de 
bicicleta. É isso que se vai desenvolver cada vez mais. 
Este serviço de home delivery deveria preocupar, não só à 
Nestlé, mas à indústria em geral.

Mas sente que é preciso repensar o urbanismo e a 
forma como se estruturam as cidades para atender 
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a um consumidor que quer os produtos que compra 
disponibilizados na hora?
O que é preciso fazer é o que, se calhar, já estamos a 
assistir em muitas capitais. Para nós, a priori, é estranho 
vermos obras a acontecer em Lisboa onde aumentam os 
espaços verdes com o tanto trânsito que existe. Parece 
estranho, mas ainda bem que acontece. Acho que é 
por aqui que as coisas devem ir. Talvez a pandemia 
nos venha ajudar ainda mais. Muitas atividades, 
provavelmente, vão ter de continuar a ter uma parte das 
horas de trabalho atrás de um computador a partir de 
casa. Isto vai reduzir a migração diária para o trabalho, 
o que ajuda a aliviar o congestionamento nas cidades. 
As bases estão colocadas para termos um comércio de 
maior proximidade. Se calhar, no futuro, vamos ter mais 
pontos de venda ou lojas de proximidade, talvez volte 
a aparecer novamente um comércio mais tradicional, 
de bairro, da zona. O comércio da nossa terra. Não é o 
hipermercado com muitos metros quadrados, em que 
vamos de carro e enchemos um carrinho de compras. 
Se é para ficar meia hora à espera para poder entrar, se 
calhar, não vamos ter paciência para ficar à espera.

Imagino que estruturar as operações logísticas 
de uma marca como a Nestlé seja bem diferente 
hoje do que era há 20 anos. Que alterações tem 
sentido? Sente o país preparado para acompanhar 
os movimentos globais rumo a uma nova 
industrialização?

Acho que o digital e o 4.0 tem sido uma revolução total. 
Dou-vos um exemplo. A semana passada tivemos a 
apresentação de um fornecedor italiano que nos falou de 
soluções de automação e das implementações que fez 
nas diversas localizações onde a Nestlé opera e, portanto, 
exemplos concretos da Nestlé. Um deles, foi um centro 
de distribuição em Chicago, nos Estados Unidos. Quando 
me falaram deste centro, lembro-me de há alguns anos 
ter feito lá uma auditoria. O centro tinha o tamanho 
de dois estádios de futebol, na altura. As mercadorias 
eram movidas como sabemos: um empilhadorista, uma 
máquina, paletes… e havia já as pistolas para ler um código 
de barras. Aquilo era revolucionário naquela época. Hoje 
em dia, quem não tiver isso… é obrigatório. Esse mesmo 
centro de distribuição, hoje, é totalmente automatizado. É 
um silo. Não há trabalhadores, é tudo feito por máquinas. 
Foi essa a transformação que aconteceu. Esse mesmo 
fornecedor mostrou-nos como faz os testes e simulações 
num centro de distribuição que vai ser automatizado. 
É tudo feito por computador, numa simulação real com 
dados reais, da respetiva empresa e centro de distribuição, 
mostrando no ecrã como é que os produtos são movidos 
no armazém a qualquer hora do dia, nos 365 dias do ano. 
Por exemplo, dá-nos milhões de movimentos de stock. Ele 
consegue dar-nos uma solução otimizada, corredor por 
corredor, sobre o que é esperado acontecer. Isto é algo 
revolucionário. Porquê? Porque dá tranquilidade a uma 
empresa de automatizar com segurança a sua operação, 
porque já foi tudo testado antes de se iniciar qualquer 



61

AB
R

IL/M
AIO

 2021
G

R
AN

D
E

 E
N

TR
E

VISTA

processo. No mundo industrial, em vez de mandarmos vir 
um avião, de um país qualquer, trazer uma peça que faltou, 
hoje é possível ter essa peça com uma impressora 3D que 
a faz em dois minutos. Este tipo de soluções, acho que 
vão mudar completamente o nosso panorama. Quando 
se fala hoje de automação e inteligência artificial… são 
dois aliados que vão transformar por completo a nossa 
realidade. E já está a acontecer.

Mas sente que Portugal está preparado para 
esse passo? Não sente que podemos voltar a 
atrasar-nos e ficar na “cauda da mudança”?
Não há atrasos, nem meios atrasos. Acho que é um 
preconceito. Se posso dizer isto, acho que, em Portugal, é 
das coisas que mais me entristece. Nós não somos menos 
que os outros. Pelo contrário. Somos é mais pequenos. 
Em muitas coisas, somos, se não tão bons, melhores. Há 
muita tendência em Portugal de pensar que o que há lá 
fora é que é bom. Não é verdade. O que há aqui é muito 
bom! Acreditem… mesmo muito bom. Digo isto vezes 
sem conta. Vou dar-lhes um exemplo. A automação 
em Portugal podia chegar amanhã. Não por empresas 
portuguesas, mas por americanas, japonesas, coreanas… 
Essas empresas podiam instalar o que de melhor têm, 
aqui, amanhã. A questão é se é pertinente fazê-lo quando a 
recuperação do investimento não é tão grande. A questão é 
se é pertinente fazê-lo numa geografia onde o trabalhador 
de armazém ganha um terço ou um quarto que o mesmo 
trabalhador nos Estados Unidos ou do que ganharia em 
Inglaterra. Essa é a diferença, mas não é mais do que isso. 
Acho que é uma questão que vai forçosamente chegar e, 
quando chegar, vai ser uma grande transformação.

E se a tecnologia falha? Podemos confiar este 
papel tão importante à tecnologia?
Tudo depende de como prevemos as coisas. Há anos 
atrás também começaram a existir robots na indústria 
automóvel. Nessa altura, estava na Suíça e os robots eram 
uma coisa que se questionava como podia funcionar… 
“e se falha?”. Nunca mais se ouviram essas dúvidas. No 
nosso caso, depende de como desenhamos a solução de 
armazenagem. Se houver um robot que falha, mas houver 
dois ou três que funcionam, a solução não falha. Hoje 
em dia, na forma como trabalhamos nos armazéns, se 
falha a informática, o que se passa? Nós não sabemos 

onde devemos ir dentro de um armazém. Onde está o 
nosso stock? Estamos completamente perdidos. Com 
ou sem robots. Mas muito do sucesso tem que ver com o 
planeamento e o desenho da própria solução. Na minha 
opinião, essas dúvidas sobre a integração da tecnologia 
são um falso problema que não vai existir.

Por outro lado, perguntar-lhe-ia que potencial acha 
o Jörg que Portugal poderá estar a desaproveitar 
em termos industriais? O que é preciso para 
termos grandes marcas globais?
Portugal pode ter grandes marcas globais? Pode. Nada é 
impossível. Eu acho que o que deveríamos potenciar mais, 
além do turismo, seria a produção de energias alternativas 
e apostar mais nos transportes. Feito isso, no ramo da 
pesquisa, da área digital, também poderíamos ter mais 
atividade e ser mais pioneiros. Dou-vos o exemplo de 
Israel. Estive lá há três ou quatro anos, em Telavive, numa 
conferência onde assisti a apresentações de diversas 
empresas e compreendi melhor a história do país. No 
fundo, Israel não podia sobreviver se não apostasse na 
inteligência das suas pessoas. Não têm nada de riqueza 
natural. Muito do trabalho feito pelo país tem sido neste 
âmbito. Uma das empresas que nos fez uma apresentação 
era uma empresa que está ativa no ramo digital e que 
desenvolveu um produto que, no fundo, vai buscar dados 
em motores de bases de dados, não em motores de dados, 
a nível mundial, e correlaciona dados. O que é isto? O que 
isto quer dizer? Eles deram-nos um exemplo. Um deles 
era sobre uma loja de conveniência no Japão que estava a 
ter quebras nas suas vendas e não sabia porquê, porque 
a indústria estava bem e estava a crescer. Pediram ajuda 
porque os próprios consultores não conseguiam perceber 
o que estava a acontecer. Esta empresa israelita não sabia 
nada do negócio, não percebia nada desse segmento, só 
analisavam dados de diversas origens. Muito mais rápido 
que o estudo de uma consultora, chegaram a conclusões 
e recomendações e a primeira foi: Se querem saber onde 
pôr as vossas lojas é muito simples. Coloquem-nas junto 

“Há muita tendência em Portugal de 
pensar que o que há lá fora é que é bom. 
Não é verdade. O que há aqui é muito bom! 
Acreditem… mesmo muito bom”
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a uma lavandaria automática. O que é que isto tem a 
ver? No Japão, de forma crescente, as pessoas vivem 
em pequenos apartamentos e lavam as suas roupas 
numa lavandaria automática. Mas nesses 45 minutos 
de lavagem têm tempo de ir às compras. Se estiver ao 
lado, vão, se não estiver, não vão. Isto foi possível só 
cruzando dados. Isto mostra o poder da inteligência 
artificial e da inteligência per si. Neste caso, a tecnologia 
veio de um país que não tem nada. Comparado com 
Israel, temos muito mais coisas em termos do que possa 
ser atrativo. Temos uma população e pessoas que são 
muito inteligentes e também sabem muito bem utilizar 
e potenciar o que temos de bom. O que falta em Portugal 
é acreditar. Depois investir, não com objetivo de comprar 
uma casa ou carro no ano seguinte, mas investir para os 
próximos 10 ou 20 anos na empresa que estamos a criar. 
É um pouco isso que, na minha opinião, falta. Mas tenho 
muita confiança que o país vai melhorar muito. 

Muito do que é debatido em Portugal no setor 
industrial está muitas vezes ligado à falta de uma 
estrutura logística de ligação à Europa. Considera 
que seria necessário repensar e investir mais neste 
âmbito? Sente que deveríamos aproveitar melhor a 
faixa costeira que temos?
O mar não é só o tema da pesca, mas também o tema 
da produção energética com as ondas do mar. Isso 
também pode ser aproveitado. Não estou por dentro 
desses meandros, não sei se o custo desse investimento 
é rentável hoje em dia, se calhar não é tanto como 
painéis solares, mas também não nos falta sol. O mar, 
se olharmos para Portugal… Porque é que outros países 
têm um turismo do mar mais evoluído? Turismo para 
o mar, com os cruzeiros, esse tipo de indústria pode ser 
interessante de desenvolver. Acho que devíamos também 
olhar para a indústria da pecuária.

Perguntar-lhe-ia, para terminar, que desafios 
acha que a indústria portuguesa e as marcas 
portuguesas, deviam ter como centrais para o 
futuro?
As marcas e o futuro das marcas em Portugal acho que vai 
passar muito pela resposta às causas que os consumidores 
querem ver satisfeitas no seu ato de compra. Essas causas 
oscilam muito em torno de saúde e sustentabilidade. É 

esse o caminho que as marcas têm de fazer para potenciar 
e fazer uma diferença amanhã. A famosa guerra de preços 
vai continuar a existir. Vai continuar a haver diferenciação, 
mas o tema da inovação vai ser cada vez mais crucial pela 
sua rapidez. Se não conseguirmos ser rápidos a lidar com a 
inovação, provavelmente vamos perder oportunidades que 
alguém vai aproveitar. O tempo é cada vez mais crucial. 
Quando digo marcas, falo também de marcas próprias. 
Há marcas próprias com conceitos inovadores muito 
interessantes e que são capazes de lançar produtos, mesmo 
que imitações, que também impactam o consumidor. 
Temos de olhar e respeitar para isso, para perceber o que 
temos de fazer para defender a “nossa dama”.

As questões de igualdade social e de género, o 
próprio conceito de trabalho, estão também a 
alterar-se. Que comentários lhe merecem estes 
dois temas?
A nível do trabalho, acho que o teletrabalho veio para ficar, 
mas penso que será um conceito híbrido, que nem tanto 
ao mar, nem tanto à terra. O teletrabalho, intensificado 
como o temos vivido, provavelmente vai precisar de ser 
equilibrado. As pessoas e trabalhadores também gostam 
de ter opções. Em boa verdade, o teletrabalho não é de 
todo menos eficiente do que estar no escritório, em alguns 
aspetos até é mais intenso, porque as nossas interações são 
muito mais frequentes, curtas e produtivas. Numa sala de 
reunião, a tendência é de falar muito, sobretudo nos povos 
latinos. Isso começa a perder-se cada vez mais e acho que 
esse aspeto é muito importante para a produtividade. A 
nível de igualdade e tolerância, acho que deve ser um facto 
adquirido. Nem sequer deveríamos ter esse tema na mesa, 
hoje em dia. Não falo só de equilíbrio entre trabalhadores 
homens e mulheres no mundo empresarial. É óbvio que 
deve ser assim, que temos de trabalhar e, também, que 
temos de limar os desequilíbrios que ainda existem. Em 
geral, quanto mais diversos somos, acho que melhor é. 
Quando falo em diversidade, não falo só da proporção entre 
homens e mulheres, mas também por nacionalidades, por 
crenças, mais uma vez, por causa das diferenças. Às vezes 
digo, em tom de brincadeira, que ainda bem que temos 
mulheres na Nestlé, porque nos fazem ganhar algum juízo. 
Isto é verdade. Apesar de tudo, na nossa empresa, temos 
realidades muito diferentes, de muitos países, que nos 
fazem ver as coisas de prismas diferentes. 
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A gama Colgate Gengivas Revitalizante combate a principal causa de 
inflamação e sangramento das gengivas*, a placa bacteriana.

*Combate infecções bacterianas das gengivas antes que surjam.

Toda a gama de produtos Água Monchique prima pela imagem 
moderna e arrojada, mas também pela utilização de materiais 

inovadores e amigos do ambiente.

Nova gama de champôs, condicionadores e óleos Herbal Essences 
com Aloé Vera Sem Sulfatos. As embalagens são 100% recicláveis 

e com 25% de PCR reciclado. O Aloé é cultivado e colhido à mão 
no México (condições salariais dos trabalhadores e emprego 

justos). 90% ingredientes são de origem natural. Cruelty-Free e 0% 
parabenos, corantes e silicones.

A marca Jordan, de origem norueguesa, foi pioneira na oferta 
massificada de uma linha sustentável, aparecendo com uma linha 
de plástico reciclado, cerdas de origem biológica e packaging de 

materiais reciclados (plástico ou cartão) – a Green Clean.

Foram apresentados recentemente os novos vencedores do prémio Produto do Ano. 
A DISTRIBUIÇÃO HOJE traz-lhe os principais vencedores do maior e único prémio mundial 

que premeia os produtos que se destacam pela inovação e com voto direto dos consumidores. 
Fique a conhecer com mais detalhe alguns dos produtos vencedores nas páginas que se seguem.

VENCEDORES 
PRODUTO DO ANO
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Gama Beautanicals de cuidados corporais e capilares Vegan, da 
Oriflame, com fórmulas naturais e de enxaguamento biodegradáveis, 

registadas na Vegan Society.

King C Gillette, a marca mais completa de produtos para homens com 
pelo facial! Inspirada nos mais de 115 anos de experiência da marca 

Gillette, inclui 11 produtos essenciais para aparar, barbear e cuidar do 
pelo facial.

Head & Shoulders lança a primeira coleção de gel de banho e 
champô 2 em 1, para um cabelo até 100% livre de caspa e um corpo 

100% limpo e fresco. 

A Soft & Co é a única marca propriedade da GBSO, 100% produzida 
em Portugal de cuidado de corpo vegan. A linha é constituída por 
cremes corporais, gel de aloé vera, sabonetes de glicerina e óleos 
corporais e tem uma distribuição nas grandes cadeias nacionais, 

drugstores e lojas especializadas.

A linha Mary Kay Naturally foi criada a pensar na sua pele e no 
meio ambiente. As suas embalagens são feitas de conteúdo 100% 
pós-consumo, são recicláveis e incluem material certificado pelo 

Forest Stewardship Council.

A BIC® Hybrid Flex 5TM é a lâmina masculina com a tecnologia mais 
avançada para um barbear mais preciso, recarregável e, portanto, 

mais sustentável.
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Nasaleze Cold&Flu Blocker® é um spray nasal em pó natural, cuja 
fórmula inovadora cria uma barreira gel protetora no seu nariz, que 

aprisiona e desativa os vírus, as bactérias e os germes transportados 
pelo ar, incluindo vírus da gripe, constipação e coronavírus.

O produto e serviço de Óculos 100% à Medida – Virtual Eyewear 
Assistant (VEA), um exclusivo da Alberto Oculista em Portugal, foi 
eleito o Produto do Ano de 2021. A distinção, na categoria Soluções 

Óticas, premeia este produto como o mais inovador na sua categoria.

AVA – Acuidade Visual Avançada – é uma inovação Essilor que 
proporciona uma experiência visual única. AVA permite alcançar uma 

precisão sem precedentes na graduação das lentes oftálmicas.

NAN OPTIPRO HM-O 2 Líquido é a mais recente inovação na marca 
de Fórmulas Infantis NAN, líder em Portugal e apresenta uma solução 

para os pais que procuram maior conveniência e praticidade, sem 
abdicar de toda a qualidade e segurança.

Perfume All or Nothing + Accord da Oriflame. Uma nova experiência 
em perfumaria: Um parfum feminino de elevada concentração, 

intensidade e durabilidade & um acorde. 

Com um formato conveniente e portável, o Gel Desinfetante Dettol 
elimina 99,9% das bactérias e vírus, oferecendo proteção de 

confiança esteja onde estiver. Primeiro Gel Desinfetante no mercado 
com a certificação de eliminação do vírus da COVID-19.
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Fairy proporciona o poder de limpeza em que pode confiar a sua 
lavagem. A sua nova fórmula concentrada Ultra Poder possui uma 
ação tripla de rápida remoção de gordura, longa duração e ação de 

enxaguamento fácil.

Botanical Origin com o poder dos ingredientes botânicos oferece 
produtos de limpeza ecológicos tão eficazes quanto outros produtos 

de limpeza.

Lançada no final de abril de 2020 no mercado nacional, a MOxAd-Tech 
é uma máscara portuguesa de Nível 2 – uso profissional, aprovada 
com uma capacidade de retenção de partículas igual ou superior 

a 95%.

Finish Quantum Ultimate é um detergente em pastilhas para a 
máquina de lavar loiça que desincrusta, desengordura e dá brilho à 
loiça. Sem invólucro, com película biodegradável e 100% solúvel em 

água.

Os colchões da Edição Especial Saúde Molaflex, tratados com a 
tecnologia HeiQ Viroblock, mostram uma redução de 99,999% na 

atividade bacteriana.

A nova fórmula Vanish Oxi Action multi-ação, que é rica em oxigénio 
ativo, elimina até as nódoas mais difíceis, neutraliza os maus odores 
e, ainda, suaviza as fibras danificadas, mantendo as cores mais vivas 

e tornando os brancos mais brancos.
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A varinha mágica Braun MQ9135XI é o modelo mais potente e 
eficiente da Braun. Com um motor de 1200 W e com a tecnologia 

Active PowerDrive, tem um desempenho 60% mais rápido e resultados 
até 6 vezes mais finos.

O IQOS combina inovação tecnológica com substanciação científica 
para proporcionar uma melhor alternativa a todos os adultos 

fumadores que decidem continuar a fumar ou a consumir nicotina.

O ar condicionado Daikin Stylish destaca-se por ser o equipamento 
mais compacto do mercado, alcançando níveis de eficiência 

energética de A+++ em Aquecimento e Arrefecimento.

A distinção atribuída ao site REMAX.PT vem demonstrar a forte 
aposta que a REMAX fez ao longo dos anos na utilização de 

ferramentas digitais inovadoras, o que lhe permite ter a liderança 
também no online.

A inovadora e pioneira gama Fapil Ocean de mais de 35 produtos 
destinados à limpeza e organização da casa desenvolvidos com 

plástico marítimo reciclado das artes de pesca.

Aspiradores Verticais Flama 1642FL e 1690FL. O Power & Clean 1642FL 
é um modelo 2 em 1, ultraleve e sem fios, que pode ser utilizado 

como aspirador vertical ou de mão; o Power Aqua & Clean 1690FL 
tem uma ação tripla que permite aspirar, lavar e secar todo o tipo de 

superfícies duras. Aspira sólidos e líquidos.



69

AB
R

IL/M
AIO

 2021
E

SPE
C

IAL

O lançamento do MEO na Android TV e na Apple TV, que posicionou o 
MEO como o primeiro operador na Europa simultaneamente presente 

nas duas tecnologias, permite conciliar a inovação dos conteúdos 
MEO, nas temáticas mais relevantes, com a possibilidade de acesso 

ao ecossistema de apps Android e Apple.

A WOO é a primeira telco 100% digital em Portugal. Com uma oferta a 
preços competitivos, centrada em serviços de internet, móvel e fixa, 
a WOO veio dar uma resposta direta a quem quer estar sempre ligado 
e está permanentemente a evoluir para se adaptar às necessidades 

do mercado.

O Paga com MEO é uma alternativa aos meios tradicionais de 
pagamento de conteúdos digitais. Apenas é necessário adicionar o 

telemóvel ou conta MEO como método de pagamento, para pagar apps 
e conteúdos nas principais lojas e serviços digitais.

O novo Giga Router o router mais avançado da NOS. Dotado de 
tecnologia de última geração, oferece a melhor experiência de 

internet em casa, com a maior velocidade do mercado, até 1 Gbps.

O novo Power Wi-Fi da NOS garante internet em toda a casa, sem 
interferências, perdas de sinal ou interrupções. Ao contrário dos 
sistemas tradicionais, o novo Power Wi-Fi otimiza o desempenho 
da rede e adapta a qualidade da ligação à necessidade de cada 

equipamento através de Inteligência Artificial.

A app PRIO.GO, para além de ser a primeira, é até agora única app 
em Portugal a permitir fazer o pagamento de combustível a partir de 

smartphone.
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procura por compras online aumentou drama-
ticamente em todo o mundo e alguns dados 
têm-no provado. É, por isso, importante com-
preender com mais detalhe o nível da nova 
procura esperada, as mudanças entre os ca-

nais online e offline para cada categoria, e os planos e es-
tratégias que devemos desenvolver para melhorar a nossa 
oferta online de forma eficiente e lucrativa.
O crescimento da procura dos consumidores por comércio 
eletrónico no setor alimentar aumentou pelo menos 25-30% 
no volume de vendas, em comparação com o ano passado, 
isto num âmbito global, acelerando o valor estratégico e a 
importância para a indústria do retalho alimentar. Vemos 
agora que este canal atingiu um ponto crítico, e estas mu-
danças no lado da procura devem ser sustentadas, uma vez 
que é incerto o que devemos aguardar dos próximos dois 
anos com muitos dos grandes retalhistas a definir objetivos 
para sustentar 20% das vendas através desse canal e de uma 
combinação de entregas em casa e “click and collect”.
Em Portugal, no final de 2020, o comércio eletrónico de 
mercearia já tinha uma penetração de 27%, de acordo 
com o estudo do índice de preferências de retalho da Dun-
nhumby, com uma maior penetração se comparado ao ca-
nal Discounters. A COVID-19 também afetou a frequência 
de compra, com 61% dos compradores a fazerem menos 
viagens às lojas e cerca de 25% dos clientes a optar por 
fazer o pedido mais frequentemente online.
Esta mudança na procura alterou significativamente a 
economia e o caminho para a lucratividade do canal, e 
começa agora a tornar-se relevante para o negócio em ge-
ral. Com o aumento da procura e da proporção de vendas 
online, está a aumentar a pressão sobre o P&L de qualquer 
negócio de mercearia, o que está a conduzir os retalhis-
tas no sentido de colocar foco estratégico, em primeiro 
lugar, no caminho para a rentabilidade do canal online, 
em segundo lugar, no crescimento de novos fluxos de re-

ceitas alternativas com alta margem, em terceiro lugar, 
na continuação da eficiência no canal offline, em quarto 
lugar, nos benefícios e nas oportunidades dos clientes 
multicanal e o crescimento do ticket médio.
Embora existam conhecimentos aprofundados e fatores-
-chave de crescimento em todas os capabilities online e 
em cada nível de maturidade, aqui estão alguns conheci-
mentos e iniciativas essenciais que descobrimos que são 
mais bem-sucedidos com os nossos clientes:
• Aumentar a retenção/frequência – o processo de 

adoção do canal online é lento e quanto mais rápido e 
mais fácil for a experiência de compra, melhor será a 
aceitação do cliente.

• Tamanhos de cesta mais elevados – o tamanho do 
cesto de compras é normalmente superior a 100 euros, 
o que corresponde a 3-4 vezes o tamanho de uma cesta 
de uma grande loja. Ao proporcionar uma experiência 
digital altamente relevante, é possível conduzir de for-
ma consistente tamanhos de cesto mais elevados entre 
10 e 20% se comparado ao ticket médio.

• Recolha mais eficiente – os custos de recolha são 
muitas vezes superiores a 9% das vendas, e são essen-
ciais para resolver os desafios da rentabilidade. Embora 
os centros automatizados de atendimento ao cliente 
possam reduzir este custo para 4%, o retalho precisa de 
escalar de forma significativa e fazer investimentos ele-
vados para fazer isso desde o início.

• Fluxos de receitas do fornecedor – como um novo 
canal de crescimento, o e-commerce atrai investimentos 
de fornecedores que estão interessados em compreen-
der a dinâmica de mudança para as suas marcas e para 
as categorias em que operam e como difere da loja, bem 
como estão interessados em impulsionar a taxa de con-
versão nessas categorias.

• Otimize o modelo de entrega – os custos de execução 
são muitas vezes elevados (entre 8 a 9% das vendas). A 

COMO GERIR A ECONOMIA 
DO CRESCIMENTO NO E-COMMERCE

TEXTO: FELIPE CARRELA
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combinação certa de produtos ligada à capacidade de 
entrega pode ajudar a melhorar drasticamente o P&L 
com os compromissos adequados.

A maioria dos clientes tornar-se-á comprador multicanal 
e usará tanto o online quanto a loja física. Estes compra-
dores multicanal tendem a ser 3-4 vezes mais valiosos do 
que os compradores de canal único. Evite sempre gerir a 
rentabilidade dos canais individualmente – pense sempre 
na experiência global e multicanal do cliente.
Em resumo,  ter uma estratégia com “o cliente em pri-

meiro lugar” em todas as iniciativas é fundamental para 
o sucesso. Uma compreensão clara do comportamento 
do cliente através dos dados de consumidor, da propos-
ta e experiência do cliente corretas em todos os canais e 
o papel do seu retalho nesse cenário é o caminho para o 
sucesso da estratégia de expansão no canal online. A visão 
sobre o shopper multicanal é essencial para fazer os in-
vestimentos corretos. Na maioria dos casos, as vendas on-
line são cerca de 70% incrementais, impulsionadas pelos 
compradores existentes que gastam mais e atraem novos 
compradores para o negócio. 

Alguns exemplos reais sobre a forma como os retalhistas 
estão a executar estes pontos

Melhor retenção/ 
/frequência

Tamanhos de cesto 
mais elevados

Coleta 
eficiente

Fluxos de receitas 
dos fornecedores

Otimizar modelo 
de entrega

Lista de produtos 
favoritos 

instantâneos

Ofertas/ 
/recomendações 

relevantes

Mapa 
de planogramas Insights multicanal Expandir 

Click & Collect

Subscrição 
de entrega

Solicitar itens 
esquecidos

Produtos 
substitutos 

de fácil acesso

Busca/conteúdo 
patrocinado

Intermediários 
(Rappi, Uber)

Incentivos 
nas 3 primeiras 

compras

Conversão 
de pesquisa

Micro-fulfilmment 
automatizado 

em grandes lojas

Banners/ 
/Media digital

iStock
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M
aior otimismo relativamente a novas oportu-
nidades laborais e maior vontade de regres-
sar ao local de trabalho foram as principais 
conclusões do primeiro Workmonitor 2021, 
promovido pela Randstad, relativamente às 

formas atuais de trabalho. Os mais recentes resultados 
contrastam com as respostas de 2020, em que havia uma 
clara preferência em trabalhar remotamente. Atualmen-

te, 77% dos trabalhadores que estão a trabalhar remota-
mente em Portugal querem regressar ao local de trabalho.  
Como razões para justificar as dificuldades que sentem 
em trabalhar em casa, assinala-se a saudade da interação 
com os colegas (com 61% das respostas), a dificuldade 
em manter o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional 
(39%), o facto de se sentirem sozinhos ou isolados (29%), 
mas também de as crianças estarem em casa e requere-

Um ano de desafios, mas sobretudo de aprendizagem. Um ano de transformação digital, mas de 
aceleração de procedimentos. Não é possível fazer futurologia, mas é possível antecipar que o futuro dos 
modelos de trabalho será fortemente impactado pela experiência vivida em todo o mundo. A resistência 

à mudança diminuiu e a pandemia trouxe um novo mindset para gestores, trabalhadores e equipas.

TEXTO: CLÁUDIA PINTO // ILUSTRAÇÕES: ISTOCK

OS NOVOS MODELOS DE TRABALHO 
QUE RESULTARAM DA PANDEMIA

NADA VOLTARÁ A SER 
COMO ANTES
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rem atenção (24%). O último critério, considerando os re-
sultados europeus, é a fraca ligação de internet, com 18% 
dos inquiridos a manifestarem esta preocupação.
Apesar de haver alguma dificuldade associada à másca-
ra a usar no local de trabalho por um período mais longo 
de tempo em comparação com aquele que é passado em 
casa, os dados recolhidos mostram que, entre todos os 
trabalhadores remotos, mais de um terço dos jovens entre 
os 18 e os 24 anos sentiam-se sozinhos. “Trata-se da maior 
percentagem entre todas as faixas etárias e em Portugal o 
valor (42%) está mesmo acima da média europeia (38%) 
e global (34%)”, pode ler-se no comunicado de imprensa.
Do lado dos empregadores e das empresas, o Kaizen Ins-
titute chegou a conclusões semelhantes no Barómetro RH 
2020/2021, em que 68% dos responsáveis dos recursos hu-
manos afirmaram que as suas empresas pretendem ado-
tar o trabalho remoto de forma estrutural, numa lógica de 
complementaridade em relação ao trabalho presencial. 
“86% dos inquiridos ponderam manter dois ou mais dias de 
trabalho remoto por semana”. Este sistema misto tem sido 
muito referido ao longo dos vários estados de emergência e 
dos confinamentos gerais. “70% dos inquiridos consideram 
que a eficiência dos colaboradores em regime de teletraba-
lho será equivalente ou superior à registada num cenário 
pré-covid e 30% acreditam que a eficiência será menor”.
Este barómetro inquiriu cerca de 150 diretores de recursos 
humanos de grandes e médias empresas nacionais e, ain-
da que a maioria pretenda adotar um regime de trabalho 
misto, 85% não paga ajudas de custo aos colaboradores 
em teletrabalho e somente 8% pensa vir a fazê-lo. Entre 
os maiores desafios encontrados, os inquiridos identifica-
ram a falta de garantia de comunicação eficiente e clara 
(71%) e a dificuldade de adaptação dos standards e pro-
tocolos de trabalho aos novos padrões como outra das 
questões mais complexas (47%).
O Barómetro Kaizen RH 2020/2021 concluiu ainda que, 
“apesar da atual crise e do impacto negativo que se sente 
de forma transversal nos mercados, 69% das empresas es-
peram aumentar a sua massa salarial no primeiro trimes-
tre de 2021. Destas, 34% antecipam aumentos de até 2%; 
29% estimam um aumento entre 2% e 5%, e 6% preveem 
um aumento superior a 5%”.
No que respeita às prioridades das empresas relativamen-
te aos recursos humanos, notou-se igualmente uma alte-
ração relativamente ao período antes da pandemia. Entre 

os dois aspetos a que as companhias dão agora primazia 
estão a preparação do colaborador para diferentes cená-
rios no médio e longo prazo (44%), e a melhoria das con-
dições de segurança, higiene e saúde no trabalho (39%). 
Antes da pandemia, as duas prioridades de topo no que 
respeita os recursos humanos eram a retenção de talento 
(53%) e a contratação de novos profissionais (45%), lê-se 
no comunicado enviado à imprensa.
Apesar do contexto, 55% dos diretores afirmaram que a mo-
tivação dos trabalhadores se manteve estável nos últimos 
seis meses e 24% revelam um aumento do nível de motiva-
ção dos seus colaboradores. Relativamente à produtivida-
de, 68% comunicam que, no mesmo período, este indicador 
se manteve estável, e 22% referem que esta até aumentou. 

A DA P TA Ç ÃO  C O N T Í N UA

Face a estes dados, a DISTRIBUIÇÃO HOJE abordou vários 
responsáveis de recursos humanos da área do retalho para 
perceber de que forma estão a gerir os novos modelos de 
trabalho decorrentes da pandemia e as expectativas das 
equipas que coordenam. A C&A Portugal e Espanha criou 
diferentes projetos e desenvolveu canais de comunicação 
internos para apoiar as necessidades atuais, investindo 
também em novos protocolos para garantir a segurança 
de todos os colaboradores e também dos clientes. “Todas 
as medidas de segurança e higiene exigidas foram imple-
mentadas tanto nos escritórios, como nos armazéns e nas 
lojas, e assim continuará a ser”, explica Domingos Esteves, 
diretor-geral da marca.
Nas equipas de backoffice assumiu-se um modelo de tele-
trabalho e, apesar de já trabalharem em rede com algumas 
equipas e agências neste contexto, “a transição foi de um 
modo geral radical, mas ao mesmo tempo realizada através 
de um processo intuitivo e bastante enriquecedor”, sublinha.
Na estratégia de planeamento e de estruturação para este 
ano, é assegurada uma comunicação dinâmica entre todos 
os colaboradores, seja através de e-mails e newsletters, com 
base em conteúdos de interesse, esclarecimento de dúvi-
das, mensagens da direção, notícias e ativações com vídeo, 
para que, mesmo à distância, as equipas se mantenham en-
volvidas, motivadas e informadas. Uma vez que as equipas 
das lojas em Espanha e em Portugal estão afastadas, as fer-
ramentas tecnológicas, como a Webex, que já eram usadas 
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para reuniões e formações, foram essenciais para a conti-
nuidade dos vários projetos e para a adaptação ao teletra-
balho. “Além disso, damos elevada importância às visitas 
presenciais às lojas, uma vez que nos permitem ter um con-
tacto direto e mais próximo com as nossas equipas, sendo 

esta a melhor forma de entender o negócio e as suas neces-
sidades”. Sempre que possível, Domingos Esteves visita os 
espaços da C&A para conversar e escutar os colaboradores. 
Relativamente a novas regras, e uma vez que já tinham 
sido implementados planos de segurança ao longo de 

IMPACTO NO CONSUMO

APED
Fazendo uma análise atenta ao desempenho do setor, 
tanto do retalho alimentar como do retalho especializado, 
verifica-se que, em 2020, algumas categorias de 
produtos tiveram uma maior procura decorrente dos 
períodos de confinamento e da adoção do teletrabalho. 
Segundo Gonçalo Lobo Xavier, no retalho alimentar, a 
categoria que registou maior crescimento foi a área 
dos congelados, com um aumento de 17,6% das vendas, 
algo que é explicado pelas contingências associadas 
à pandemia, com as famílias a passar mais tempo nos 
lares. No caso do retalho especializado, o mercado de 
informática foi o segmento que mais cresceu, com um 
aumento de 23,1% e uma maior procura por produtos 
como computadores portáteis (+31,1%) e tablets (+25,5%). 
Para além de equipamentos associados ao teletrabalho ou 
ao ensino à distância, os consumidores também sentiram 
necessidade de adquirir pequenos eletrodomésticos, 
casos como aspiradores (+29,4%), preparadores de 
alimentos (+24,7%) e máquinas de bebidas (23,9%), 
segundo os dados do Barómetro da APED. Relativamente 
a quem teve mais perdas, Gonçalo Lobo Xavier refere que 
foram os retalhistas com produtos de moda/têxteis. 
Relativamente ao consumo de produtos nacionais [veja 
o artigo dedicado a este tema nas páginas 26 a 38], o 
presidente da APED considera que a colaboração com 
a produção nacional tem sido pautada “por resiliência 
e pela capacidade de alinhamento e sintonia entre 
todos os intervenientes da cadeia de abastecimento – 
produtores, indústria, logística, transportes, operação 
nos entrepostos e em loja – para que se possa continuar a 
“alimentar Portugal”. 
Estas parcerias não se fizeram com a pandemia. “São 
já de longa data e, como tal, permitiram uma resposta 
rápida num período de procura sem precedentes. 
Evidentemente que o fecho do canal Horeca também 
‘obrigou’ a um ajustamento da produção para poder 
escoar os seus produtos”. A pandemia confirmou 
também que é possível trabalhar com os produtores 

mais pequenos do que com os que já estavam 
habitualmente na rede da APED. “A distribuição tem um 
papel fulcral no apoio à produção nacional e, sobretudo, 
local, nomeadamente com o reforço das cadeias de 
abastecimento mais curtas com os pequenos produtores 
agroalimentares de proximidade”.

C&A
A alternativa de compras online passou a ser uma 
tendência devido à pandemia. “Sentimos um aumento 
considerável nas compras online e a nossa plataforma 
representou uma grande oportunidade para a marca, 
tendo inclusive aumentado o número de novos clientes 
em mais de 30%, em 2020. Também novas oportunidades 
de venda foram impulsionadas através dos nossos novos 
canais como o call & collect, atendimento por WhatsApp, 
por exemplo”, explica Domingos Esteves. 
Não obstante, o diretor-geral da C&A Portugal e 
Espanha regista a assinável redução do tráfego nas 
zonas empresariais em que se localizam algumas 
das lojas, como é o caso da C&A Vasco da Gama. “O 
crescimento da venda online e da chegada destas novas 
oportunidades não são suficientes para compensar a 
falta de visitantes resultante destes fatores e de outros, 
como o encerramento das lojas às 13h00”, critica. 
Relativamente a novos hábitos de consumo, notou-se a 
crescente procura de roupa mais confortável e informal e 
de artigos sustentáveis, como os que integram a coleção 
#wearthechange. 

El Corte Inglés
Também se destacam várias diferenças no consumo, 
quer seja pelos novos regimes de trabalho, quer pelo 
confinamento. “A moda sofreu muito com quedas de 
venda (especialmente cerimónia, fatos). Pelo contrário, 
cresceu o consumo de material desportivo (equipamentos 
de ginástica, bicicletas e roupa desportiva), na área 
de casa (decoração) e eletrónica (computadores, 
impressoras, tablets)”, destaca Susana Silva.
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2020, foram reforçados os cuidados através de formações 
para cumprir com as novas medidas de segurança e hi-
giene e foram atualizados alguns folhetos infográficos e 
informativos disponíveis em todas as áreas de trabalho.  
As medidas implementadas nos dois países foram se-
melhantes, mas tiveram em consideração ligeiras adap-
tações de acordo com os requisitos das autoridades go-
vernamentais de cada região. “Nas nossas lojas, uma vez 
que as principais funções dos colaboradores passam pela 
atenção ao cliente e venda direta, não foi possível imple-
mentar um modelo misto de trabalho. No entanto, em 
Portugal, quando permitida a venda ao postigo, imple-
mentámos o novo serviço de call & collect em que foi cria-
do um novo procedimento de atendimento mais digital e 
sugestivo”, salienta Domingos Esteves.

S E M  T E M P O  PA R A  P L A N I F I CA R

No caso do El Corte Inglés, a capacidade de adaptação 
teve de ser imediata, uma vez que não houve tempo para 
planificar. “Tivemos de colocar as nossas pessoas a traba-
lhar em casa de um dia para o outro. Alugámos equipa-
mentos informáticos, permitimos que levassem os meios 
disponíveis na empresa para reunirem as condições ne-
cessárias para conseguirem desempenhar as suas fun-

ções”, revela Susana Silva, diretora de pessoas do El Cor-
te Inglés. O imediatismo não foi, no entanto, prejudicial. 
“Conseguimos manter os mesmos níveis de desempenho 
(ou até melhorámos, em alguns casos). A verdade é que 
quem está em teletrabalho ainda não regressou à empresa 
desde o primeiro confinamento”.
No fecho desta edição, o El Corte Inglés tinha 400 tra-
balhadores em teletrabalho (de um total de 3200), com 
a existência de três ou quatro turnos de entrada e saída 
desfasados, para trabalhadores em regime de trabalho 
presencial, para evitar aglomerações de pessoas, assim 
como nas horas de refeição. “Criámos algumas zonas al-
ternativas à sala de refeição para que as nossas pessoas 
estivessem distribuídas”, explica a responsável. Denota, 
no entanto, uma diferença entre o primeiro e o segundo 
confinamento. Apesar de gostarem desta conciliação, 
sente os profissionais mais cansados e sedentos de con-
viver e de socializar com os colegas. Fazem falta as pau-
sas para café ou almoços em grupo. “A empresa sentiu a 
necessidade de criar atividades diversas para mantermos 
o nosso nível de engagement. Criámos workshops com 
temas diversos, entre saúde, educação, inclusão, diversi-
dade, ou áreas lúdicas (ginástica e bem-estar emocional), 
duas a três vezes por semana com o objetivo de estarmos 
conectados com os nossos”. Por outro lado, o facto de te-
rem o canal interno Nexo, permite a publicação diária de 
notícias informativas de tudo o que se passa na empresa.
“A pandemia alterou profundamente a forma como ope-
ramos e, ao mesmo tempo, veio acelerar a nossa aposta 
no e-commerce e no suporte à venda à distância. O ano 
de 2020 foi um ano de ensinamentos, acompanhado por 
um processo de adaptação e de transformação constante, 
que contribuiu para a forma como trabalhamos em 2021 e 
como trabalharemos no futuro”, salienta Ana Herrero, líder 
de Desafio Humano na Leroy Merlin, em Portugal. Dado o 
número de lojas e a dispersão das equipas, foi necessário 
implementar uma série de ferramentas e iniciativas que 
permitissem ter uma ligação constante e um diálogo diá-
rio com os colaboradores. “Com a pandemia, tivemos que 
capitalizar estas iniciativas e acelerar outras”.
Uma vez que a Leroy Merlin tem sido considerada como 
fornecedora de bens essenciais, a empresa manteve-se 
sempre a laborar, com presença física nas lojas e entre-
postos. No que diz respeito às lojas físicas, numa fase 
inicial, foi necessária a redução dos acessos dos clientes 

“O crescimento da venda online e da 
chegada destas novas oportunidades não 
são suficientes para compensar a falta de 
visitantes resultante destes fatores e de 

outros, como o encerramento das lojas às 
13h00”

Domingos Esteves, C&A Portugal e Espanha
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e dos colaboradores em loja, com horários em espelho e 
o processo de compra mudou para uma venda mais de 
“livre serviço” ou via site leroymerlin.pt, acompanhada de 
profissionais de venda à distância, via chat ou telefone. 
“Tivemos, assim, de fazer evoluir novas formas de vender, 
formar pessoas, adaptar espaços de trabalho e fornecer 
todo o suporte tecnológico necessário”.

D I S TA N T E S ,  M AS  P R Ó X I M O S

A nível dos serviços internos, com a maioria dos colabo-
radores em teletrabalho, na Leroy Merlin foi necessário 
apoiar as equipas e managers para passar a trabalhar e a ge-

rir à distância, além de serem disponibilizadas ferramentas 
de trabalho necessárias. “Fizemos vários work shops direcio-
nados, disponibilizámos guias de ação com boas práticas 
de gestão de equipa online e disponibilizamos sessões de 
coaching individuais”. Em simultâneo, foi acelerada a ofer-
ta de formação em formato digital, foram criados canais 
e momentos de comunicação adicionais e disponibilizado 
um programa de bem-estar alargado que tem como objeti-
vo promover comportamentos saudáveis e melhorar a saú-
de e bem-estar dos colaboradores com três componentes: 
bem-estar físico, emocional e pessoal. Neste programa, os 
colaboradores acedem de forma gratuita a sessões de gi-
nástica laboral, workshops de alimentação saudável e con-
sultas de medicina curativa e apoio psicológico.

IMPACTO NO CONSUMO (continuação)

Leroy Merlin
 “Olhando para todo o ano de 2020, que teve fases 
distintas de confinamento e diferentes variações nas 
regras de circulação de pessoas, e tendo em conta 
os produtos vendidos e o comportamento médio de 
compra dos nossos clientes, podemos concluir que o 
investimento em reparações, remodelações e obras 
aumentou de forma global”, destaca Ana Herrero. 
O Leroy Merlin notou um aumento de procura face a 2019 
nas secções de jardim, pintura/drogaria, materiais de 
construção e ferramentas. “Olhando para as compras 
no seu todo, existem também sinais de um maior 
investimento na casa. O valor médio de aquisição por 
cliente aumentou 10%, o número de artigos por cliente 
cresceu 7,3% e a quantidade de produtos vendidos subiu 
1,7%, isto apesar de termos registado, devido ao contexto 
pandémico e respetivas restrições, uma redução do 
número global de clientes que fez compras em loja”, 
acrescenta.
Também nesta área, o negócio online veio para ficar e 
os consumidores procuram cada vez mais uma solução 
integrada de produto e de serviço associado. “É uma 
realidade que contribui para a aceleração do nosso 
negócio e para a introdução de soluções mais inovadoras 
junto dos nossos clientes”.

Microsoft Portugal
Durante os primeiros meses de pandemia, a empresa 
assistiu à adesão massiva do Microsoft Teams em 

Portugal, tanto nas empresas, administração pública 
ou ensino. “Essa utilização mantém-se e acreditamos 
que, mesmo num cenário pós-pandemia, continuará 
ainda. As vantagens da plataforma vão muito para 
além da comunicação apenas e isso é valorizado pelos 
utilizadores. Este isolamento que estamos a viver tem 
impacto na forma como aprendemos e trabalhamos e, 
no último ano, introduzimos funcionalidades novas que 
nos permitem humanizar mais esta experiência”, salienta 
Teresa Virgínia.

Staples
“A reinvenção do modelo de negócio devido à pandemia 
é já uma realidade e, apesar de não o termos previsto, 
foi realizada de forma razoavelmente rápida e eficiente. 
Sendo a venda de material escritório o nosso core 
business, tivemos de nos reajustar para dar a melhor 
resposta a duas situações imprevistas: o teletrabalho e 
telescola”, refere João Paulo Peixoto.
No que respeita ao teletrabalho, o diretor-geral considera 
que a ausência de deslocações e a autonomia na 
gestão de horários são opções vantajosas e até mais 
produtivas para os colaboradores das empresas, desde 
que as condições laborais sejam ajustadas e adequadas. 
“Nesse sentido, lançámos o serviço home sweet working, 
inovador em Portugal, que oferece soluções à medida 
do negócio de cada empresa, para que proporcionem as 
condições ideais aos seus colaboradores, em regime de 
teletrabalho”.



77

AB
R

IL/M
AIO

 2021
R

E
TALH

O

Aproveitando as potencialidades da conexão digital, as 
várias reuniões alargadas ou mistas foram não só orien-
tadas para o conteúdo de negócio, mas passaram a ser 
também compostas com um objetivo de diversão, desde 
as “inspiring fridays, as info monday, os pequenos-almo-
ços virtuais, a convenção de managers e a festa de Natal… 
tudo isto em formato digital”.
Além das questões mais estruturais e operacionais, foi 
mantido um grande foco na comunicação para a adoção 
de comportamentos adequados, com informação de to-
das as medidas de segurança e prevenção a implementar, 
através dos canais disponíveis (workplace by Facebook, 
newsletter, intranet, televisões nos espaços sociais das lo-
jas). “Quisemos manter o nível de vigilância e cuidados 
dos nossos colaboradores, nomeadamente através de 
campanhas informativas sobre boas práticas como ‘o ví-
rus ainda mexe’, onde divulgámos as diferentes recomen-
dações de segurança e prevenção definidas pela empresa”.
Com o passar do tempo, os colaboradores também se sen-
tem mais tranquilos do ponto de vista da segurança e do 
risco de exposição, sobretudo ao nível das lojas, pois foram 
sendo acauteladas medidas adaptadas às diferentes reali-
dades – a relação com o cliente e as dinâmicas internas. 
“Por exemplo, quanto às refeições, que eram momentos 
de maior risco, adaptámos os espaços dedicados para as-
segurar efetivamente o distanciamento”. Da primeira para 
a segunda vaga, foi também possível orientar o foco para 

os projetos estratégicos e de aceleração de negócio em de-
trimento de uma exclusividade apenas na gestão de crise. 
“Ainda assim, esta é uma realidade que os colaboradores, 
sobretudo dos serviços internos, que estão em trabalho 
remoto há mais tempo, começam a acusar algum sinal 
de cansaço da falta da vertente de socialização”. Por este 
motivo, Ana Herrero considera que está a ser avaliada a 
possibilidade de lançar programas de bem-estar e rotinas 
de reuniões de equipa e visitas às lojas mais regulares e 
que permitam o contacto pessoal com mais elementos 
das equipas, com as devidas medidas de segurança.
Os sucessivos confinamentos gerais trouxeram mais 
isolamento e cansaço a alguns colaboradores. A pensar 
nisso, as empresas criaram iniciativas motivacionais di-
versas. No caso da Microsoft Portugal, a comunicação 
via e-mail foi aumentada e foi criado o “Tea Time” com 
a presença da diretora-geral, inicialmente semanal, agora 
quinzenal, para garantir a proximidade e a ligação entre 
as pessoas no contexto de teletrabalho. “Temos um calen-
dário de atividades de wellbeing bastante completo”, re-
fere Teresa Virgínia. Os desafios exigidos a toda a equipa 
levaram à realização de um vídeo de agradecimento aos 
colaboradores da empresa intitulado “Obrigado”, onde 
seis colaboradores ilustram como estão a viver o trabalho 
durante a pandemia. “Sentimos que era importante este 
agradecimento porque as equipas têm sido inexcedíveis”.

“Este isolamento que estamos a viver tem 
impacto na forma como aprendemos e 

trabalhamos e, no último ano, introduzimos 
funcionalidades novas que nos permitem 

humanizar mais esta experiência”
Teresa Virgínia, Microsoft Portugal

“O ano de 2020 foi um ano de ensinamentos, 
acompanhado por um processo de 

adaptação e de transformação constante, 
que contribuiu para a forma como 

trabalhamos em 2021 e como trabalharemos 
no futuro”

Ana Herrero, Leroy Merlin
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E  N O  R E TA L H O  A L I M E N TA R ?

O trabalho flexível não foi novidade para a Nestlé. Desde 
2017 que a empresa tem vindo a introduzir e consolidar 
formas de trabalho flexíveis, através das quais cada cola-
borador organiza de forma autónoma o seu tempo e local 
de trabalho, tendo a possibilidade de trabalhar a partir de 
casa, ou de qualquer outro lugar que mais lhes convier, e 
gerindo os seus horários de trabalho, começa por explicar 

a diretora de recursos humanos, Maria do Rosário Vilhe-
na. Em paralelo, têm sido promovidas formas de trabalho 
baseadas na colaboração e em equipas de trabalho mul-
tifuncionais, apoiadas “em metodologias agile e sustenta-
das pela transformação digital”.
Todos os colaboradores sem funções operacionais – fá-
bricas, centros de distribuição e vendas – passaram a ter 
acesso à modalidade de trabalho flexível desde o primeiro 
confinamento. “Em menos de uma semana, colocámos 
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cerca de 1300 pessoas a trabalhar a partir de casa, assegu-
rando-lhes todos os meios tecnológicos necessários.  Esta-
belecemos também medidas de proteção ao emprego e ao 
salário, garantindo o pagamento de salário por um perío-
do de 12 semanas a todos os colaboradores que, por mo-
tivos de pandemia, ficassem impedidos de trabalhar”. Aos 
colaboradores na linha da frente das operações ( fábricas 
e centros de distribuição), que durante o cerco de Ovar 
asseguraram a continuidade da produção e distribuição, 
foi dado um prémio de +20% no salário, conta a diretora 
de recursos humanos. “Para os colaboradores da equipa 
de vendas do canal fora do lar e das boutiques Nespresso 
assegurámos na íntegra a sua remuneração (incluindo va-
riáveis e prémios), apesar de este canal ter permanecido 
fechado durante os períodos de confinamento”, sublinha.
Acreditando que a promoção de uma abordagem integra-
da das várias dimensões da vida dos colaboradores é uma 
mais-valia, a companhia tem um programa holístico de 
promoção da saúde e do bem-estar, que integra medidas e 
iniciativas diversas, tais como consultas de nutrição, mind-
fulness, apoio psicológico no âmbito da saúde mental, pro-
moção do exercício físico, e criação de ambientes de traba-
lho pet-friendly. “Em paralelo, durante a pandemia, a Nestlé 
reforçou todos os protocolos de segurança nas diversas es-
truturas que tem no país, antecipando-se muitas vezes às 
medidas definidas pelas autoridades e indo além dos regu-
lamentos oficiais. Por exemplo, com o início da pandemia, 

tornou-se imediatamente obrigatório, em todos os locais, 
o uso de máscara e a medição de temperatura e, até hoje, 
foram realizados mais de 2000 testes de despistagem da 
COVID-19, em campanhas quinzenais”, destaca.
Seguindo a regra do governo de manter, sempre que possí-
vel, o teletrabalho até ao final do ano, esta será seguida pela 
Nestlé sempre que a função o permita, de forma a manter a 
segurança das equipas e dos seus familiares. “As deslocações 
à sede deverão ser limitadas ao mínimo possível, e apenas 
quando seja estritamente necessário para assegurar a con-
tinuidade do negócio e das operações”, explica a diretora de 
recursos humanos. Para uma melhor gestão da pandemia, 
foi constituído, em março do ano passado, um comité de 
crise que integra 23 pessoas que representam todas as áreas 
da companhia e que é coordenada pelo próprio diretor-ge-
ral. “Este comité organiza reuniões semanais para analisar 
a evolução da pandemia e as recomendações feitas pelas 
autoridades de saúde nacionais e internacionais, coorde-
nando-se também com as autoridades competentes”.
Na Unilever FIMA, o conceito de flexibilidade de trabalho 
também já era uma realidade para os colaboradores, no-
meadamente através da possibilidade do trabalho remoto. 
“O início da pandemia acelerou a adoção transversal do tele-

“Os nossos líderes apostam fortemente 
na capacitação e empowerment das suas 

equipas, assegurando que detêm as 
competências e autonomia necessárias 

para uma rápida tomada de decisão”
Maria do Rosário Vilhena, Nestlé

“Estamos a acompanhar experiências 
como a da Nova Zelândia [a Unilever está a 
testar, neste país, uma semana de trabalho 

de quatro dias com 100% do salário] que 
irão servir de aprendizagem quanto à sua 

adaptabilidade à realidade portuguesa, 
nomeadamente no que diz respeito ao 

contexto legislativo”
Maria Menezes, Unilever
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trabalho como forma de trabalhar. Para isso, facilitou termos 
adotado atempadamente equipamentos portáteis e novas 
ferramentas de comunicação para todos. O teletrabalho re-
forçou a necessidade de revisão de processos no sentido da 
sua digitalização total”, explica Maria Menezes, diretora de 
recursos humanos Unilever FIMA e Gallo Worldwide.
Sabendo que a situação do confinamento e teletrabalho 
teria impacto no bem-estar físico e mental de todos, foram 
disponibilizadas ferramentas de apoio aos colaboradores, 
por exemplo: o Programa de Apoio ao Colaborador (dispo-
nível 24/7 para todos os problemas em que o colaborador 
e/ou agregado familiar precise de assistência ou orienta-
ção), os Wellbeing Champions (colaboradores com forma-
ção para dar acompanhamento maioritariamente psicoló-
gico a colegas) e o UNIGether (com foco na atividade física 
e envolvimento familiar). Atualmente, todos os colabora-
dores dos escritórios estão em teletrabalho, os colaborado-
res da força de vendas continuam a garantir o negócio no 
terreno e as fábricas continuam a laborar normalmente, 
cumprindo as regras de segurança e higiene estabelecidas 
nas instalações e que vão ao encontro das regras da DGS.

LO JAS  Q U E  N U N CA  F E C H A R A M

A experiência da Staples Portugal é apoiada por núme-
ros transmitidos pelo diretor-geral João Paulo Peixoto. A 
empresa tem 720 colaboradores e 100 destes encontram-
-se em regime de teletrabalho ou em equipas espelho (dia 
sim, dia não). “A Staples não teve colaboradores em lay-off, 
não reduziu os quadros de pessoal das suas lojas e teve 
sempre horários de abertura/fecho de loja com menos ho-
ras de operação do que a legislação lhe permitia”, explica.
Em casos suspeitos de COVID, a empresa dispensou co-
laboradores mesmo sem o Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) o determinar, assegurando o pagamento integral do 
salário e assumindo o pagamento de mais de 300 testes. 
“Dispensámos durante vários meses a grande maioria dos 
colaboradores (nas lojas onde tal era possível), trabalhan-
do apenas dia sim, dia não, sem qualquer corte salarial 
ou necessidade de compensação futura das horas – foram 
milhares de horas pagas e não trabalhadas para ajudar a 
proteger a saúde de todos os colaboradores e respetivas 
famílias – felizmente com sucesso até agora”, garante o 
responsável. João Paulo Peixoto não esconde o orgulho de 

a Staples Portugal ter passado ao lado de eventuais surtos 
da infeção até ao momento, muito por responsabilidade 
da divisão das equipas e da redução de horários. “Tivemos 
um cuidado extremo desde o início da pandemia e substi-
tuímo-nos muitas vezes ao SNS”.

Em termos de medidas concretas nas lojas, foram seguidas 
todas as normas, alargada a gama de produtos de higiene e 
segurança e implementada a sinalética de distanciamento 
social. “Atuámos na gestão de tráfego limitado por senhas, 
na obrigatoriedade de utilização de máscara e álcool-gel, 
em ter barreiras de proteção nos checkouts, pagamen-
tos privilegiados por contactless, entre outros”. No canal 
online, João Paulo Peixoto destaca “o reforço de stocks, o 
alargamento de gama, o ajuste dos timings de entrega, o 
lançamento de novos serviços à distância e diminuição do 
valor de portes, que passaram a gratuitos a partir dos 20€”. 
O plano de comunicação da marca sofreu também alguns 
ajustes, reforçando a aposta no investimento em meios di-
gitais e o crescente recurso a content marketing.
Relativamente às equipas da Staples que estão em teletra-
balho, foram criadas iniciativas como o “coffee break” via 
Microsoft Teams, às sextas-feiras, altura em que se apro-
veita para falar dos mesmos temas que teriam junto à má-
quina do café e em que um convidado apresenta um tema 
livre. Todas as quartas-feiras, os colaboradores são convi-
dados a participar numa aula de ginástica dada por um 

“A Staples não teve colaboradores em 
lay-off, não reduziu os quadros de pessoal 
das suas lojas e teve sempre horários de 

abertura/fecho de loja com menos horas de 
operação do que a legislação lhe permitia”

João Paulo Peixoto, Staples
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PT e de forma virtual. A adesão “tem sido muito grande”, 
explica o diretor-geral. O retalhista não sentiu qualquer 
resistência à mudança. “Existe um certo saudosismo em 
relação ao trabalho em regime presencial e à socialização 
com os colegas, mas todos entendem que a empresa está 
a fazer o melhor pelos colaboradores. O teletrabalho veio 
definitivamente para ficar e, seja de forma mais intensa 
ou mais esporádica, vai continuar a ser uma solução de 
futuro”, refere João Paulo Peixoto.
Muitas foram as empresas que tiveram de agilizar proces-
sos em tempo recorde. “O nosso CEO, Satya Nadella, afir-
mou que os dois primeiros meses da pandemia tiveram 
um impacto de dois anos no que seria a transformação di-
gital em contexto normal”. Susana Silva concorda. “As bar-
reiras que existiam em alguns membros da empresa desa-
pareceram e fomos todos obrigados a acompanhar estas 
mudanças. Neste sentido, a empresa evoluiu num ano o 
que, por outra via, iriamos demorar muito a implementar”.

O  Q U E  F I CA  PA R A  O  F U T U R O ?

À data de fecho desta edição, de um total dos 5300 colabo-
radores do Leroy Merlin, aproximadamente 500 estavam 
em teletrabalho, nomeadamente, todas as equipas dos 
serviços internos e algumas missões de backoffice. Por ou-
tro lado, todas as equipas de operações tinham horários 
de entrada e saída desfasados, uma medida que foi imple-
mentada durante a pandemia.
No segundo confinamento, foi necessário reverter algu-
mas medidas já tomadas após o primeiro confinamento, 
como, por exemplo, o trabalho presencial das equipas em 
espelho nos escritórios do Leroy Merlin. A experiência dos 
primeiros meses foi essencial e foi feito um trabalho em 
coconstrução com os colaboradores. “O que aprendemos 
com a gestão de crise COVID-19 e o que queremos levar 
para o futuro?”, era uma pergunta discutida entre todos… 
Daqui surgiram várias ideias. A pandemia tem sido uma 
jornada de aprendizagem e, na Leroy Merlin, o foco pas-
sa por incorporar novas formas de trabalho, em benefício 
dos clientes e colaboradores, e incorporá-las nas políticas 
e operações da empresa. “Ao nível das lojas, por exemplo, 
a evolução da forma de vender, para uma venda assistida, 
à distância, como complemento à loja física e online. Estas 
novas missões criadas (e-vendedores) podem ser feitas ou 

na loja, ou nos serviços internos, ou mesmo a partir de 
casa, quando necessário”, explica Ana Herrero.
Os períodos de funcionamento das lojas e os horários de 
trabalho das equipas também estão a ser avaliados, pro-
curando ir ao encontro de um maior work-life balance dos 
colaboradores. “Ao nível dos serviços internos, também 
estamos a integrar na nossa política de smartworking, mo-
delos híbridos que permitem otimizar a gestão de tempo 
dos colaboradores e dos espaços de trabalho, bem como 
a redução da pegada de carbono, com a redução das des-
locações diárias”.

Na Microsoft Portugal é ponto assente que o modelo de 
trabalho deve ser híbrido e flexível consoante a realidade 
de cada colaborador. “Admitimos que alguns dos colabo-
radores precisam de estar no escritório, no espaço físico, 
e que algumas funções e negócios são mais adequadas 
do que outras para serem executadas fora do local de 
trabalho. No entanto, para a maioria das funções, consi-
deramos que o modelo será híbrido, assumindo sempre o 
alinhamento da gestão e das equipas”, explica Teresa Vir-
gínia, diretora de marketing e comunicação da Microsoft 
Portugal. Os 1300 colaboradores estavam em teletrabalho 
e os casos em que seria necessário ir ao escritório eram 
pontuais, também à data de fecho desta edição.
“Na C&A, apostamos cada vez mais em novas formas 

“As barreiras que existiam em alguns 
membros da empresa desapareceram 

e fomos todos obrigados a acompanhar 
estas mudanças. Neste sentido, a empresa 

evoluiu num ano o que, por outra via, 
iriamos demorar muito a implementar”

Susana Silva, El Corte Inglés
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de trabalhar centradas na modernização, digitalização 
e adaptabilidade. Antes da pandemia, tendo em conta a 
dispersão geográfica das nossas equipas de loja em Es-
panha e Portugal, já utilizávamos ferramentas como We-
bex e Teams para as nossas reuniões e formações, o que 
foi fulcral para a continuidade dos projetos e facilitou a 
adaptação ao teletrabalho. Somos uma empresa que va-
loriza muito o contacto, somos uma marca com fortes 
valores relacionais que estão enraizados na nossa cultura 
e ADN e, por isto, os momentos sociais presenciais são 
importantes para nós”, refere o diretor-geral. No futuro, a 
estratégia passa então por potencializar a inovação e os 
avanços tecnológicos, incorporando modelos mistos que 
garantam a segurança e proteção de todos enquanto exis-
tir um risco elevado de contágios nas posições em que o 
teletrabalho é viável.
A pandemia veio confirmar e acelerar tendências que a 
Nestlé já tinha identificado na organização, e que já es-
tavam perfeitamente integradas na estratégia, tais como 
a flexibilização do trabalho, a transformação digital e a 
criação de equipas multidisciplinares trabalhando numa 
ótica de projetos. “Os nossos líderes apostam fortemente 
na capacitação e empowerment das suas equipas, assegu-
rando que detêm as competências e autonomia necessá-
rias para uma rápida tomada de decisão”, explica Maria 
do Rosário Vilhena.

Há quem defenda que é ainda prematuro ter certezas so-
bre o modelo laboral a adotar no futuro. “Mas um facto 
indesmentível é que vivemos com os serviços centrais em 
teletrabalho desde o ano passado e não notámos qual-
quer quebra ou ineficiência nos processos. Também é 
certo que se ultrapassaram alguns mitos e estigmas sobre 
o teletrabalho, mas nota-se muito a vontade – e até ne-
cessidade – da maioria de nós em querer regressar e estar 
com os colegas”, explica João Paulo Peixoto, corroborando 
a crença na eficácia de um modelo híbrido, organizando 
equipas e prioridades de forma a garantir condições de 
trabalho e gestão de tempo eficientes para a empresa e 
para os próprios colaboradores.
Também a Unilever está a estudar vários modelos futuros. 
“Acreditamos que esta situação veio potenciar a adoção de 
novas formas de trabalhar, como, por exemplo, as metodo-
logias agile. Estamos a acompanhar experiências como a 
da Nova Zelândia [a Unilever está a testar, neste país, uma 
semana de trabalho de quatro dias com 100% do salário] 
que irão servir de aprendizagem quanto à sua adaptabili-
dade à realidade portuguesa, nomeadamente no que diz 
respeito ao contexto legislativo”, salienta Maria Menezes.
Foi o digital que permitiu que muitos negócios, empre-
sas, escolas e serviços públicos não parassem, “e muitas 
organizações tiveram de fazer um esforço adicional para 
uma adoção urgente”, afirma Teresa Virgínia. No entanto, 
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a diretora de marketing e comunicação da Microsoft Por-
tugal considera que muito há ainda por fazer por parte 
das organizações e que as mesmas “precisam de manter 
o grau de urgência na adoção de tecnologias que permi-
ta a necessária recuperação económica, assim como a 
resposta às necessidades do mercado e da sociedade no 
pós-pandemia”.

O S  TA M B É M  P R O F I S S I O N A I S 
DA  L I N H A  DA  F R E N T E

Nem sempre foram referidos, mas foram e têm sido abso-
lutamente essenciais durante a pandemia. “Os 90 mil tra-
balhadores do setor do retalho alimentar foram inexcedí-
veis e os trabalhadores do retalho especializado também 
merecem uma palavra pela forma como contribuíram 
para a resposta à crise, colocando a saúde de todos à fren-
te de tudo o resto ao fecharem as suas lojas. A situação 
vivida foi completamente atípica e obrigou a um trabalho 
de ajuste diário ao plano de contingência que as insígnias 
tinham concebido, uma vez que houve uma afluência 
aos hiper e supermercados, num aumento inusitado do 
consumo, que perdurou durante algumas semanas e que, 
depois, naturalmente, voltou aos níveis anteriores. Mas a 
verdade é que nunca faltou nada aos portugueses”, defen-
de Gonçalo Lobo Xavier, presidente da APED.
O facto de não terem faltado bens essenciais de primeira 
necessidade aos consumidores, como tanto se temia no 
primeiro confinamento geral, deveu-se ao “esforço con-
junto de toda a cadeia logística e de fornecimento e o 
sentido de missão de todos. Estes factos foram importan-

tes para transmitir uma mensagem de tranquilidade aos 
cidadãos, mesmo perante o quadro difícil em que todo o 
país se encontrava”, defende.
A pandemia veio demonstrar a capacidade de adaptação 
de um setor que constitui uma das áreas estratégicas para 
a economia nacional. Gonçalo Lobo Xavier elogia os asso-
ciados da APED por conseguirem “adaptar todas as ope-
rações logísticas aos desafios do aumento da procura, ao 
mesmo tempo que transmite uma mensagem de tranqui-
lidade aos consumidores, assegurando alguma ‘normali-
dade’ no dia a dia do país, principalmente nos períodos de 
confinamento”. Confiança foi, é e deverá continuar a ser a 
palavra de ordem. 

“A situação vivida foi completamente 
atípica e obrigou a um trabalho de ajuste 

diário ao plano de contingência que as 
insígnias tinham concebido […] Mas a 
verdade é que nunca faltou nada aos 

portugueses”
Gonçalo Lobo Xavier, presidente da APED

JÁ CONHECE A NOSSA APP?

Com a App DH terá acesso a mais informação exclusiva 
e dedicada numa plataforma que acrescenta valor 
e melhora a experiência de utilização em mobile e tablet
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• Qual a importância da escolha
de materiais? E qual a real eficácia
das bioembalagens, opções
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• Qual a importância do formato e
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de distribuição e em especial no
transporte?
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Pensar a embalagem num 
ciclo infinito

Reutilização, reciclagem, 
circularidade. Na teoria, a 
embalagem deve ser fácil de 
identificar, reutilizar e reciclar. E na 
prática?
• Como determinar o LCA (Life
Cicle Assessment)?
• Como ultrapassar o desafio da
multiplicidade de materiais?
• Como potenciar o uso diverso e
consequente reutilização?

COMING
CLEAR: 
Fazer passar a mensagem 
com clareza

A perceção ecológica e a 
valorização do produto por parte 
do consumidor são fulcrais para o 
entendimento da mensagem e a 
credibilização. 
• Como comunicar com clareza a
mensagem ecológica?
• Como encontrar estratégias
diferenciadoras num momento em
que a comunicação verde está em
todo o lado?
• Como fugir do greenwashing?
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A pandemia enfraqueceu significativamente a lealdade 
dos clientes, com a maioria dos consumidores a 
experimentarem novos canais, retalhistas e marcas. 
Por outro lado, houve uma diminuição da frequência 
das visitas às lojas e, por isso, os retalhistas têm 
necessidade de aumentar a venda média por visita. A 
personalização baseada em dados é uma ferramenta 
poderosa para aumentar a lealdade e o carrinho médio 
das lojas.
Vários estudos demonstram que a personalização tem 
um impacto positivo nas vendas e uma redução nos 
custos de marketing, por isso, não é de estranhar que 
nos últimos anos tenha estado no topo das prioridades 
dos retalhistas. No entanto, a maioria do investimento 
na personalização da experiência de compra tem sido 
no canal online, onde o acesso a dados e ferramentas é 
mais facilitado. 
Qual o caminho a seguir para a personalização nas lojas 
físicas? A Associação dos Líderes do Retalho Americana 
(RILA) sugere no seu último relatório os 5 passos para 
começar a personalizar a experiência do cliente.
Em primeiro lugar, o retalhista necessita de definir 
quais os melhores momentos na jornada do cliente em 
que a personalização pode acrescentar valor ao cliente. 
A maioria dos retalhistas só identifica os clientes na 

caixa, perdendo uma grande oportunidade de interagir 
com o cliente quando este está na loja e o poderia 
influenciar na compra, mas essa interação não pode ser 
irrelevante.
Depois de identificar esses momentos, o retalhista 
deve avaliar as opções tecnológicas disponíveis para a 
interação com o cliente. A decisão das opções deve ter 
em conta o retorno da interação. Em algumas situações 
pode ser suficiente uma identificação por iPad num 
stand, ou outra solução low cost, mas noutras pode 

Catarina Cordas
Especialista em Inovação e Tendência 

de Grande Consumo da Strateg 

PERSONALIZAÇÃO NA LOJA FÍSICA

Carro de compras inteligente da Amazon Fresh, que 
personaliza toda a experiência de compra.
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justificar‑se o investimento num software sofisticado 
de Realidade Aumentada.
Na implementação dos métodos de personalização, 
a Associação sugere que sejam primeiro realizados 
testes envolvendo equipas multidisciplinares 
pequenas, mas orientadas para o cliente, de forma a 
testar, avaliar e aprender, tendo sempre uma visão de 
escala a longo prazo.
Na implementação, é muito importante garantir que 
as equipas de loja tenham as novas ferramentas e 
que as saibam usar para oferecerem um serviço e 
aconselhamento personalizado aos clientes. 
Por fim, um elemento crítico da personalização é 
responder e gerir de forma rápida às informações dos 
clientes, incorporando toda a informação de forma a 
oferecer cada vez mais valor.
Claro que os esforços de personalização só podem ir 
até onde a confidencialidade legal dos dados permitir, 
mas o futuro do conceito de loja experimental será 
extremamente personalizado e, se os retalhistas não 
começarem a investir na personalização, as barreiras à 
entrada poderão ser fatais. 

Loja do Mass Market Fashion Bonprix, em Berlim, que 
usa o melhor do online e offline na experiência de 
compra para o cliente ter uma experiência totalmente 
personalizada. A experiência começa logo à entrada, 
onde o cliente identifica-se por telemóvel. A Loja é 
uma espécie de showroom onde o cliente pode ver 
a coleção e os looks que cria. O cliente seleciona as 
peças por telemóvel e pode aguardar num bar. Quando 
a peça estiver no vestiário, recebe uma mensagem e 
experimenta. No fim. faz o checkout sem contacto.

iStock
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Conseguiram, nos últimos dias, fechar uma 
ronda de financiamento histórica até para o que 
é o ecossistema de startups em Portugal. Que 
objetivos têm com este financiamento?
Este financiamento visa responder à crescente procura 
que nos tem chegado, por parte de retalhistas, com 
vista à implementação de lojas autónomas. O interesse 
de mercado justifica também o alargamento da equipa, 
pelo que estamos focados em duplicar o número de 
colaboradores e continuar a desenvolver a melhor 
tecnologia de retalho autónomo.

Quais são as vossas perspetivas de crescimento 
para este ano e para os próximos?
As perspetivas são prósperas. O mercado reconhece a 
viabilidade da nossa solução e as lojas autónomas são, 
aos dias de hoje, um modelo de negócio reconhecido 
que atrai retalhistas das mais diversas áreas, por 
entenderem que existe uma necessidade de otimização 
que até hoje não foi implementada. A nossa tecnologia 

possibilita uma gestão mais inteligente dos recursos, 
uma leitura mais evidente do que se passa em loja e 
uma ação imediata que supra as inconsistências do 
momento e responde às necessidades dos consumidores. 
Acreditamos profundamente que, em cinco anos, as lojas 
autónomas serão uma realidade na vida de todos nós.

A vossa startup está a desenvolver um conceito 
de loja física, sem necessidade de empregados… 
Como funciona o conceito e em que medida veio 
romper com o que já estava a ser feito neste 
âmbito das lojas autónomas?
As lojas autónomas não dispensam necessariamente a 
força de vendas. Pelo contrário, otimizam funções que, 
ao dia de hoje, são mecânicas e que pouco exploram a 
intervenção humana e a sua mais-valia. Pretendemos, 
com a nossa tecnologia, melhorar as condições para 
todos os intervenientes: para o retalhista, fornecendo 
dados em tempo real que lhe permitem servir melhor 
os seus clientes; para os colaboradores, que são 

VASCO PORTUGAL, CEO DA SENSEI

“PORTUGAL TEM TODOS OS 
REQUISITOS NECESSÁRIOS 
PARA SINGRAR EM AMBIENTES 
COMPETITIVOS COMO SÃO OS DO 
RETALHO E DAS TECNOLOGIAS”
Com a experiência de compra em loja a alterar-se profundamente, a startup portuguesa Sensei conseguiu, nos últimos 
dias, fechar uma ronda de investimento histórica. Com uma proposta de loja autónoma alicerçada em tecnologia de 
ponta, a oferta de serviços da nova estrela do ecossistema português promete revolucionar a forma como compramos. 
Vasco Portugal, CEO da Sensei, esteve à conversa com a DISTRIBUIÇÃO HOJE e, para além de abordar o projeto que está a 
desenvolver, deu-nos importantes insights sobre como poderá ser o futuro do retalho.

TEXTO: SÉRGIO ABRANTES
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agora alocados a funções onde podem efetivamente 
acrescentar valor; para o consumidor, que se concentra 
na experiência de compra sem fricções associadas a 
scans, filas ou pagamentos físicos.

Sentem que a pandemia acelerou a vossa 
necessidade de crescer? O crescimento do 
comércio online é compatível com o vosso conceito 
de loja?
A pandemia enfatizou a necessidade de repensar a 
indústria do retalho e, nesse sentido, podemos afirmar 
que conduziu a uma maior curiosidade sobre a nossa 
solução, na medida em que promovemos uma experiência 
de compra que elimina os constrangimentos aos quais 
estamos, hoje em dia, mais permeáveis, que se traduzem 
em evitar grandes aglomerados de pessoas e ter contacto 
físico com elementos transacionáveis. Também o 
comércio online é um acelerador de lojas autónomas, 
pois permite um detalhe sobre o negócio e sobre os 
consumidores que é ausente do modelo tradicional de 
lojas físicas. O que fazemos é trazer o melhor do mundo 
digital para a experiência física. O retalho alimentar 
prosperou no último ano e cremos que assim vá continuar.

A tecnologia e conceito de loja que estão a 
desenvolver baseia-se em grande medida na 

integração de tecnologia de ponta. Como está 
a mudar a AI e os big data, no vosso entender, a 
forma como compramos?
A tecnologia é robusta e complexa, mas praticamente 
invisível aos olhos do consumidor. A própria estrutura 
de loja é totalmente respeitada. É a tecnologia que 
se adapta ao modelo de negócio do retalhista e não 
o contrário, e esse parece-nos ser um dos pontos 
fundamentais: usamos a tecnologia para melhorar 
experiências reais, humanas, e para otimizar processos 
que são, à data de hoje, obsoletos. A nossa solução 
combina o melhor da IA e da visão computacional e gera, 
em função disso, um produto que dará aos retalhistas 
uma eficiência de gestão muito superior à que têm hoje.

Como acontece todo o processo de experiência 
em loja, desde o abastecimento até à venda para o 
consumidor?
O processo de compra é em tudo similar ao que 
conhecemos: o cliente entra na loja, recolhe os produtos 
que deseja comprar e sai, sem necessidade de “scannear” 
produtos e sem passar pelas caixas de pagamento. Isto é 
possível através de uma aplicação que regista a entrada 

e que vai construindo um cesto de compras virtual, ao 
qual adicionamos ou retiramos produto conforme nos 
aprouver. Ao sair da loja, é emitido um recibo digital que 
permite confirmar no imediato a compra efetuada.

Este conceito é expansível a grandes players do 
mercado? Mantêm a Sonae como acionista?
A Sonae é acionista e um parceiro de grande relevo 
num percurso que conta com muitas fases de 
desenvolvimento. O corpo de acionistas é composto, à 
data, por grupos internacionais como a Seaya Ventures 
e a Leadx Capital (braço de investimento do retalhista 
alemão Metro) e a Iberis Capital a nível nacional, que 
trazem uma vertente mais focada em crescimento 
e internacionalização, e que contribuíram para o 
levantamento de 5,4 milhões de euros anunciado há 
dias.

“O retalho alimentar prosperou no último 
ano e cremos que assim vá continuar”
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Sente que durante os últimos anos o consumidor 
também tem vindo a mudar? Em que medida?
É inegável a existência de alterações profundas no 
comportamento do consumidor, espoletadas pelo 
crescimento de canais digitais e por um evento 
pandémico de enorme relevo que alterará para sempre 
a forma como nos comportamos. O último ano, embora 
atípico, estabeleceu uma série de comportamentos 
que alteraram alguns padrões até aqui estabelecidos, 
nomeadamente a maior propensão para cozinhar em 
casa, a preferência por pagamentos sem contacto e a 
escolha de estabelecimentos mais próximos, onde tempo 
e um menor grau de proximidade com outras pessoas 
são uma realidade e um benefício. A somar a isto, temos 
fatores como uma maior dificuldade de gestão de tempo, 
associada a uma vida urbana frenética e a estímulos 
contínuos. Tempo e conveniência são bens cada vez 
mais valorizados, e a adesão a canais online evidencia 
isso mesmo: o consumidor privilegia os canais que lhe 
garantem o melhor compromisso entre preço, qualidade 
e uma melhor otimização do seu tempo.

Que lojas, no vosso entender, teremos daqui a 5 ou 
10 anos?
Pese embora o crescimento de canais online, há compras 
que continuamos e continuaremos a fazer de forma 
presencial. Nenhum layout de telemóvel substitui o 
cheiro de fruta fresca ou de pão acabado de cozer. As 
lojas do futuro são lojas que oferecem ao consumidor 
o melhor da experiência offline, enaltecendo sensações 
impossíveis de obter por via do ecrã, combinadas com 
o melhor dos canais digitais, erradicando tudo o que 
são constrangimentos físicos como a inexistência de 
produtos, a necessidade de pagamentos a numerário e o 
tempo perdido em filas de espera, substituídos por uma 
jornada de compra agradável e sem fricções.

Noutro ponto, fazendo parte do ecossistema, quais 
foram as maiores dificuldades que enfrentaram 
para levar para a frente o vosso projeto?
As dificuldades prendem-se, acima de tudo, com 
a complexidade técnica, na medida em que são 
necessárias muitas iterações para garantir a 
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eficiência de um sistema automatizado. Há um sem 
número de fases invisíveis que são cruciais para a 
materialização de um projeto desta envergadura, capaz 
de automatizar todo o tipo de lojas. Não esqueçamos 
que a criação de algoritmos é potenciada por humanos, 
independentemente da utilização de computação ou 
de sistemas eletrónicos, pelo que é necessário contar 
com uma equipa altamente especializada e focada para 
conseguir concretizar uma intenção desta dimensão.

Portugal está preparado para rivalizar, neste âmbito, 
com países com uma tradição mais implementada 
de crescimento baseado nas empresas?
Portugal tem todos os requisitos necessários para singrar 
em ambientes competitivos como são os do retalho e 
das tecnologias. Obviamente que processos céleres e 
de fácil implementação terão sempre vantagem sobre 
outros. É com essa perspetiva que atuamos perante 
um espectro muito diverso de geografias, não estando 
condicionados ao país de onde somos originários. Num 
mundo globalizado como aquele em que vivemos, terão 
destaque aqueles que garantirem uma melhor oferta, 
desenhada e ajustada às necessidades dos seus clientes e 
respetivos mercados.

A sustentabilidade é também uma questão de cada 
vez maior premência nos tempos em que vivemos. 
Em que medida pode a vossa tecnologia ajudar 
neste sentido? É também uma preocupação vossa?
Sem dúvida que sim. Princípios sustentáveis de gestão 
são, aos dias de hoje, critérios basilares na prospeção 
de atividade de qualquer empresa, na medida em que 
ditam não apenas a forma como é gerida, mas também 
a forma como é percecionada por clientes e stakeholders. 
Critérios ambientais e sociais estão presentes no nosso 
ADN, quer falemos da utilização inteligente de recursos 
físicos, quer do ponto de vista do impacte ambiental que 
esses recursos geram. Estando a nossa atividade assente 
em tecnologias computacionais, temos a possibilidade 
de testar todos os elementos com elevado grau de 
garantia antes da fase de implementação, sendo muito 
estratégicos nos recursos que utilizamos.
Com relação a critérios de natureza social, valorizamos 
fortemente a equipa que constitui a Sensei, que 
apresenta um grau de rotatividade muito baixo e que 

expande a olhos vistos, privilegiando benefícios flexíveis 
ajustados à natureza de cada um. Também a escolha 
do quadro de investidores teve por base uma partilha 
de valores comuns que consideramos fundamentais 
no desenho dos objetivos a longo prazo. Por outro lado, 
o nosso modelo de negócio privilegia a proximidade 
e conveniência, benefícios que enaltecem as relações 
humanas e que contribuem diretamente para uma 
pegada ecológica mais baixa. Comprometemo-nos não 
apenas em facilitar a experiência de compra, como em 
aproximar o retalhista do consumidor final.

Do ponto de vista de governação, focamo-nos em 
métodos de gestão eficazes e de elevada transparência, 
consentâneos com a regulamentação em vigor, desde 
o primeiro dia, e pensados numa ótica de otimização 
contínua. Acreditamos que só assim conseguiremos 
prosperar e fazer cumprir os objetivos a que nos 
propusemos.

Para fechar, perguntar-vos-ia de onde vem o nome 
da vossa empresa e quem esperam que sejam os 
vossos “pupilos”?
Sensei é uma palavra de origem japonesa que significa 
“mestre”, aquele que vem primeiro. O conceito 
inspira-nos e é conducente com a nossa missão de 
transformar uma indústria de enorme dimensão como 
é a do retalho, agindo sobre aspetos até aqui ignorados, 
que influenciam fortemente tanto a gestão do negócio 
como a experiência do consumidor. Estudos indicam 
que perdemos cerca de dois anos da nossa vida em 
filas de espera. Sendo perto de 8 biliões de pessoas no 
mundo, são muitos (demasiados) anos desperdiçados, 
pelo que sabemos e estamos cientes da responsabilidade 
e do impacto da nossa proposta de valor. Esperamos 
inspirar e atrair todos aqueles que, como nós, acreditam 
ser possível mudar o mundo através da tecnologia, 
melhorando as interações humanas e devolvendo às 
pessoas o controlo total do seu tempo. 

“É inegável a existência de alterações 
profundas no comportamento do 
consumidor”
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s alertas não são novidade. A verdade é que, 
depois de décadas de alguma “suspeição” sobre 
como poderiam materializar-se os custos do 
consumo humano, o planeta vive hoje sob a reali-
dade da exaustão ecológica. A alternativa é cons-

ciencializar, mudar mentalidades e muitos desses passos 
têm sido dados pelos consumidores… ao lado das marcas.
Mais exigentes, mais conscientes e com crescente preo-
cupação sobre esta temática, os consumidores estão a 
obrigar a repensar quase todos os aspetos relacionados 
com a forma como temos consumido, e o packaging não 
foge a esta regra. Aliás, esta é uma perspetiva partilhada 
em uníssono pelas marcas: chegou o momento para uma 
transição para um consumo verde.
“Efetivamente, vivemos numa época em que o consumi-
dor é muito exigente, e bem, para com as marcas que con-
some. Cada vez mais informado, atento e global, é inqui-
sidor e quer conhecer com algum detalhe e proximidade 
o trabalho que as marcas estão a desenvolver em áreas 
de interesse que considera essenciais”, começa por consi-
derar Henrique Prucha, diretor comercial e de marketing 
da Água de Monchique. “A proximidade, a transparência 
e a verdade são partes fundamentais nesta equação que 
define o atual fluxo de comunicação marca-consumidor. 
E as questões ambientais e de sustentabilidade estão no 

topo da agenda mundial, e aqui merece especial destaque 
a utilização de plásticos”, acrescenta.
Porém, mais do que tentar casar o interesse do consumi-
dor com o da marca, a estratégia passa por tentar anteci-
par metas e objetivos, assumindo, de forma mais ou me-
nos clara, compromissos concretos, mensuráveis e que 
possam trazer efeitos duradouros. Esta é a perspetiva da 
Nestlé Portugal que, como nos explica Gonçalo Granado, 
diretor de comunicação da marca, trabalha já o tema des-
de há 3 anos. 

Com a sociedade a suspirar por alternativas verdes, com o mundo a adaptar-se a uma conjuntura onde o pensamento 
verde é estruturante, como responderam as marcas? Se, por um lado, conhecemos várias alternativas a um consumo 

mais responsável, com menos uso de plástico e, com este, a cingir-se ao que é imprescindível, nas embalagens também 
se estão a sentir novas dinâmicas. Venha com a DISTRIBUIÇÃO HOJE verificar o que está a mudar.

TEXTO: SÉRGIO ABRANTES

A “MODA” DO PACKAGING 
SUSTENTÁVEL OU… QUANDO 
A PRESSÃO DO CONSUMIDOR 

FAZ MUDAR AS MARCAS

“Compromisso global da empresa de chegar 
a 2025 com 100% das suas embalagens 

recicláveis ou reutilizáveis”
Gonçalo Granado, Nestlé Portugal
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“O processo de transformação das embalagens do porte-
fólio Nestlé começou há já vários anos, mas ganhou um 
impulso mais forte em 2018 com o anúncio do compro-
misso global da empresa de chegar a 2025 com 100% das 
suas embalagens recicláveis ou reutilizáveis”, assume, 
acrescentando que a marca “tem cerca de 50 cientistas 
que conduzem pesquisas sobre embalagens de ponta 
para garantir a segurança e a aplicabilidade de novos ma-
teriais”, sendo todo este processo posto em marcha no 
Nestlé Institute of Packaging Sciences, fundado em 2019.
A mesma perspetiva é partilhada pelo Super Bock Group, 
com a diretora para as Relações Institucionais e Susten-
tabilidade do grupo a assumir que “no que diz respeito às 
embalagens dos nossos produtos, o nosso compromisso 
passa por promover um packaging mais circular, o que 
se traduz num investimento contínuo para otimizar o 
consumo de materiais de embalagem, mas também para 
identificar materiais mais sustentáveis”.

O foco, acrescenta, “está, primeiro, no R de reutilizar, asse-
gurando um maior uso de tara retornável no canal Hore-
ca, com incentivo à reutilização das embalagens de vidro 
e do barril (já que o consumo é maioritariamente em cer-
veja à pressão). No que toca a reciclagem, temos um foco 
na redução de plástico de uso único, nomeadamente em 
embalagens primárias e secundárias”.
Com o pensamento “verde” em perspetiva trabalha tam-
bém a Soalheiro, sendo que a marca deu, este ano, passos 
importantes na sua “estratégia de redução da pegada carbó-
nica, através da renovação das nossas garrafas, num novo 

formato mais sustentável, com menos 19% de vidro, o que 
permite reduzir as emissões de carbono utilizadas na sua 
produção e transporte”. Porém, esta não foi, como explica 
Luís Cerdeira, enólogo e gestor da Quinta, a única preo-
cupação, isto porque, ao mesmo tempo, houve “também 
uma importante redução de quase 8,5 vezes no impacto no 
transporte das garrafas até à adega, que antes provinham 
do Centro da Europa” ao optar por um produtor nacional. 
“Até ao final de 2021, cerca de 90% das garrafas Soalheiro 
irão adotar este novo formato, o que permitirá uma pou-
pança estimada de 56 toneladas de vidro ao ano”, explica. 

M U DA M - S E  O S  T E M P O S … 
AC E L E R A M - S E  O S  O B J E T I VO S

Com quase todas as marcas que consultámos a traba-
lharem numa agenda de médio/longo prazo, muito do 
impacto final que este tipo de iniciativas está a ter está a 
fazer antecipar metas. Surgindo novas alternativas para 
evitar plásticos de utilização única ou simplesmente com 
a transição a operar-se de forma mais repentina do que o 
perspetivado, praticamente todos nos explicam que pre-
tendem exceder os objetivos que os próprios gizaram. 
“Na Henkel, estamos conscientes da necessidade urgente de 
encontrar forma de minimizar o impacte ambiental gerado 
pelas embalagens. Para isso, contamos com uma estratégia 
para as embalagens com objetivos específicos até 2025, que 
nos permitirá desenvolver embalagens o mais sustentáveis 
possíveis. Como já estávamos muito próximos de atingir al-
gumas dessas metas no final de 2019, no início de 2020 apre-
sentámos novos objetivos, ainda mais ambiciosos, para al-
cançar nos próximos cinco anos”, explica Elisenda Ballester, 
responsável pela Henkel Ibérica, dizendo-nos ainda que  “em 
2025, todas as embalagens da Henkel serão 100% recicláveis 
ou reutilizáveis”, sendo que “100% do papel e do cartão utili-
zado nas nossas embalagens será feito de material reciclado 
ou, quando necessário, provenientes de fontes sustentáveis”.
Este “movimento” é acompanhado igualmente por outros 
players, como a Nestlé, que tem como compromisso reduzir 
“para um terço a sua utilização de plásticos virgens neste 
mesmo período até 2025”, sendo que “desde o início de 2020, 
a Nestlé Portugal, que é também membro-fundador do Pacto 
Português para os Plásticos, reduziu a utilização de plástico 
virgem em 2,5 toneladas”, compromisso que se materializa 

“Renovação das nossas garrafas, num novo 
formato mais sustentável, com menos 19% 
de vidro, o que permite reduzir as emissões 

de carbono”
Luís Cerdeira, Soalheiro
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no facto de “mais de 90% dos seus materiais de embalagens 
estarem já prontos a ser reciclados ou reutilizados”.
No Super Bock Group, os passos têm sido consistentes 
e as medidas chegaram mesmo antes do tema se tornar 
moda. Porém, recentemente, o grupo anunciou “a nova 
garrafa de Vitalis 100% plástico reciclado e, também, 
100% reciclável”, “uma inovação sob a chancela do Super 
Bock Group que permite evitar o uso de mais de 6,3 tone-
ladas de novo plástico, ao ano, que acresce às reduções 
que o Super Bock Group já alcançou nos últimos anos”, 
garantindo-se, também, que todos os materiais da garrafa 
são reciclados, desde a tampa ao rótulo.
Já a Água de Monchique regressou, por pedido dos seus 
consumidores, ao vidro. Porém, esta abordagem não se fi-
cou por aqui, com a marca portuguesa a lançar, no início 
de 2021, “a primeira garrafa de plástico 100% reciclado – a 
100% Monchique Reciclada. Numa linha desportiva, esta 
nova embalagem representa poupança anual de 100 to-
neladas de PET virgem. O plástico que envolve os packs 
da nova 100% Monchique provém também ele de plástico 
100% reciclado e, dentro em breve, teremos uma versão em 
caixa de cartão de origem certificada ambientalmente”.
Mudando também os formatos, o packaging tem-se sabido 
adaptar à exigência de procura alternativas mais limpas e 
Henrique Prucha explica precisamente isso: “O BIB Eco-
pack Monchique é a nossa mais recente novidade. Uma 
inovadora embalagem familiar de 10 L, produzido utilizan-
do menos 63% de PET, quando comparado com a quanti-
dade de PET necessário para produzir dois garrafões de 

5 L. É 100% reciclável, mais cómodo e fácil de transportar”.
A Soalheiro, produtora de vinho, lida, precisamente, com 
o problema inverso. Depois de ter reduzido a sua “pega-
da” no que toca ao consumo de vidro, a marca focou-se 
nas embalagens de cartão, criando uma nova forma de in-
vólucro que “usa menos 39% de cartão, que é oriundo de 
florestas geridas de modo responsável (certificado FSC)” 
e, como explica Luís Cerdeira, “com capacidade para 6 
garrafas” e a “possibilidade de ser reutilizada como ‘garra-
feira’, pois, depois de aberta, pode ser guardada em pé, por 
quem pretende beber o vinho ainda jovem, ou deitada, 
posição ideal para que o vinho possa evoluir em garrafa”.

A  R E S P O N S A B I L I DA D E  S O C I A L  D E  B R A Ç O 
DA D O  C O M  N E C E S S I DA D E  D E  R E E D U CA R

Se, por um lado, o foco está – e bem – nas alterações que po-
dem ser realizadas do lado dos produtos e do seu packaging, 
muitos foram os intervenientes que ouvimos que expressa-
ram vontade de ir ainda mais longe. Assumindo que a socie-
dade se está a transformar a ritmos diversos, as iniciativas 
de responsabilidade desdobram-se para além do que pode-
ria ser o seu papel restritivo, dando armas para… educar. 
“O nosso compromisso estende-se ao enoturismo e às 
experiências proporcionadas aos visitantes. Visitar o Soa-
lheiro é muito mais do que conhecer e provar vinhos. É a 
descoberta de um território, das suas gentes e tradições e 

“Já implementámos um projeto‑piloto com 
23 máquinas de reciclagem em troca de 
dinheiro espalhadas por todo o país […] 
permitindo a recolha seletiva de mais de 

300 toneladas de plástico”
Henrique Prucha, Água de Monchique

“A nova garrafa de Vitalis 100% plástico 
reciclado e, também, 100% reciclável, 

[…] permite evitar o uso de mais de 6,3 
toneladas de novo plástico, ao ano”

Graça Borges, Super Bock Group



95

AB
R

IL/M
AIO

 2021
C

O
N

SU
M

O

da biodiversidade que nele habita”, assume Luís Cerdeira, 
numa perspetiva partilhada por todos. 
“Todos nós, consumidores, somos protagonistas nesta 
luta e temos ainda um longo caminho a percorrer. Como 
marca e como empresa, a Água de Monchique tem vindo 
a dar o seu contributo. Para além de todas as soluções já 
referidas anteriormente, assinamos ainda o Pacto Portu-
guês para os Plásticos, um acordo que incentiva e defen-
de a criação de soluções para uma economia circular. De 
momento, já implementámos um projeto-piloto com 23 
máquinas de reciclagem em troca de dinheiro espalhadas 
por todo o país e cujos resultados se revelaram um enor-
me sucesso, permitindo a recolha seletiva de mais de 300 
toneladas de plástico”, assume Henrique Prucha, diretor 
comercial e de marketing da Água de Monchique. 
Para Henkel, Super Bock Group e Nestlé, o desafio é seme-
lhante, com Elisenda Ballester a dizer-nos que a Henkel faz 
já “parte da iniciativa New Plastics Economy, que reúne todas 
as partes interessadas para repensar o futuro dos plásticos 
e criar um impulso para a economia circular. Somos tam-
bém membros-fundadores da Alliance to End Plastic Waste, 
aliança que desenvolve e promove soluções que irão mini-
mizar e gerir os resíduos plásticos, soluções para os plásti-
cos usados, ajudando a fomentar uma economia circular”.
“A Nestlé iniciou o ano 2021, precisamente, com um apelo 
aos consumidores para que adotem práticas mais sustentá-
veis nas suas vidas e partilha com eles as iniciativas que está 
a desenvolver para reduzir para metade as suas emissões de 
gases com efeito de estufa até 2030 e atingir a neutralida-
de carbónica até ao ano 2050”, explica Gonçalo Granado, 
numa perspetiva posta em marcha pela marca em Portugal.
“É nossa convicção que as marcas devem ter um papel 

ativo e participativo na sociedade e, em particular, junto 
das comunidades que lhes são mais próximas. No caso 
particular do Super Bock Group, consideramos ser funda-
mental não só dar a conhecer o que fazemos, como envol-
vermos os consumidores nas atividades que desenvolve-
mos”, termina Graça Borges.

I N V E S T I R  PA R A  P O U PA R

Com quase todas as marcas a assumirem uma postura 
de horizonte no futuro, a grande maioria adjudica cerca 
de 10% do seu orçamento anual na busca de alternativas 
verdes. A Nestlé, enquanto marca global de diversas insíg-
nias, ocupa neste âmbito uma posição destacada. 
“A Nestlé anunciou, em janeiro de 2020, que investiria até 
dois mil milhões de francos suíços para liderar a mudança 
na utilização de plásticos virgens para plásticos reciclados 
de qualidade alimentar e acelerar ainda o desenvolvimen-
to de soluções inovadoras de embalagens sustentáveis”, 
explica Gonçalo Granado, num esforço que, a bem dizer, 
não é isolado, com o Super Bock Group a pôr também ob-
jetivos ambiciosos em termos de investigação nestas áreas.
“O Super Bock Group é uma das empresas portuguesas 
com mais despesa em atividades de I&D, sendo a primei-
ra no setor Agroalimentar, com um investimento que ul-
trapassou os 12 milhões de euros em 2019, de acordo com 
as listas definitivas da DGEEC – Direção-Geral de Esta-
tísticas da Educação e Ciência”, garantindo Graça Borges 
que a “empresa vai continuar a procurar redesenhar, ino-
var e encontrar modelos alternativos mais sustentáveis 
que assegurem menor teor de plástico, mas também que 
as embalagens possam ser reutilizáveis e/ou recicláveis” 
durante os próximos anos. 

Quadro síntese do investimento

Empresa Valor investido

Nestlé 2 mil milhões de francos suíços 
(2020 – a nível mundial)

Super Bock Group 12 milhões de euros (2019)

Soalheiro 10% do orçamento anual

Água de Monchique 10% da faturação

Henkel Não revelado

“Em 2025, todas as embalagens da Henkel 
serão 100% recicláveis ou reutilizáveis”

Elisenda Ballester, Henkel Ibérica
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A sustentabilidade é tema incontornável nos dias 
que correm e a embalagem desempenha também, 
de forma crescente, um aspeto relevante no 
que diz respeito a uma perspetiva de consumo 
responsável. Que alterações têm sentido neste 
âmbito enquanto produtores de soluções?
Num estudo recente, concluímos que, apesar de os 
hábitos de consumo terem mudado com a pandemia, 
com especial destaque para o aumento exponencial do 
e-commerce, os consumidores continuam a privilegiar 
o packaging sustentável. Em Portugal, apurámos que 
88% dos consumidores querem comprar produtos 
que utilizem a menor embalagem possível e cerca 
de um terço (29%) admite que deixou de comprar 
determinadas marcas porque as suas embalagens não 
eram sustentáveis. Além disso, no momento da compra, 
49% consideram importante que os produtos estejam 
embalados com materiais recicláveis, e 40% que estes 
estejam embalados com materiais reciclados.
Estas conclusões são esclarecedoras quanto à crescente 
importância da sustentabilidade do packaging, 
uma tendência que tem vindo a evidenciar-se. Os 
consumidores estão cada vez mais conscientes da sua 
pegada ambiental e estão dispostos a mudar os seus 
hábitos de compra, procurando marcas que os ajudem 
a viver de forma sustentável. Por outro lado, o uso de 
soluções mais sustentáveis e circulares por parte das 
empresas torna-se num fator decisivo, não só para 
o aumento das vendas como para transmitir valores 
de sustentabilidade, fortalecer as marcas, proteger 
o ambiente e cumprir requisitos regulamentares. O 
packaging assume, assim, um papel determinante na 

resposta aos desafios globais da sustentabilidade e na 
transição para uma economia mais circular. Para tal, deve 
ser desenvolvido de modo a manter os materiais em uso 
durante o máximo de tempo possível, reduzir os resíduos 
e contribuir para a regeneração dos ecossistemas naturais.

Relativamente a este ponto, poderá explicar-nos 
que iniciativas têm levado a cabo para tornar mais 
sustentáveis as vossas embalagens? 
Na DS Smith, um dos nossos objetivos estratégicos é 
liderar o caminho em termos de sustentabilidade. Em 
linha com o nosso propósito de “Redefinir o Packaging para 
um Mundo em Constante Mudança”, temos ajudado os 
clientes a adotarem soluções de embalagens recicláveis ou 
reutilizáveis, capazes de dar resposta aos estilos de vida 
atuais com o mínimo impacto ambiental, e a substituir os 
plásticos problemáticos por alternativas mais sustentáveis. 
Nesse sentido, apostamos na inovação para desenvolver 
soluções adaptadas às suas necessidades, que permitam 
aumentar as vendas, reduzir os custos e minimizar os riscos 
dos seus negócios. E, para contribuir de forma decisiva para 
a circularidade dos seus produtos, aplicamos os nossos 
Princípios de Design Circular, que fornecem aos nossos 
designers uma base de referência para o desenvolvimento 
de embalagens otimizadas e mais sustentáveis. Assim, 
protegemos as marcas, assegurando que a embalagem 
protege eficazmente o seu produto; não usamos mais 
material do que o necessário; desenvolvemos embalagens 
que contribuam para a eficiência do ciclo de fornecimento; 
mantemos os materiais de embalagem em uso durante o 
maior tempo possível; e procuramos sempre uma melhor 
alternativa, através de designs inovadores que apoiem os 

JOANA GONÇALVES, MARKETING MANAGER DA DS SMITH PACKAGING PORTUGAL
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clientes na trajetória para uma economia circular.
Para reforçar o compromisso com a economia circular e 
com a proteção do meio ambiente, lançámos, em 2020, a 
nova estratégia de sustentabilidade “Now and Next”, focada 
nos desafios atuais, assim como nos que terão impacto nas 
gerações futuras. Com esta estratégia, comprometemo-nos 
a fechar o ciclo através de um melhor desenvolvimento, 
proteger os recursos naturais tirando o máximo proveito 
de cada fibra, reduzir os resíduos e a poluição através de 
soluções circulares e capacitar as pessoas para liderar a 
transição para uma economia circular.

A inovação e pesquisa é, neste âmbito, um ponto 
central. Que importância têm estes aspetos na 
vossa estratégia?
Para ajudar os nossos clientes a acompanhar e a fazer 
face às tendências emergentes, dispomos de uma equipa 
de especialistas com uma vasta experiência ao nível dos 
vários setores e apostamos numa estratégia de inovação 
contínua. Neste âmbito, e de modo a oferecer aos clientes 
soluções de packaging mais circulares, a nossa parceria 
com a Fundação Ellen MacArthur tem-nos permitido 
impulsionar a economia circular da empresa, apoiando a 
inovação em todo o negócio. Trabalhar com a Fundação 
permite-nos continuar a apoiar os nossos clientes em 
relação aos seus desafios de economia circular, que vão 
desde a substituição dos plásticos até à reciclabilidade.
Por outro lado, o trabalho realizado em estreita colaboração 
com os clientes é também um fator determinante para o 
desenvolvimento de soluções inovadoras. Nesse sentido, 
lançámos o “Impact Centre Online”, uma plataforma 
interativa que permite desenvolver sessões virtuais com 
os clientes, inspirando-os sobre as últimas tendências 
e potenciando oportunidades de inovação. Facilita o 
acesso às equipas da DS Smith e possibilita a utilização de 
experiências 360° através de ambientes digitais que incluem 
áreas como o retalho, a sustentabilidade, o e-commerce e a 
cadeia de fornecimento. Também nesta ótica de trabalho 
colaborativo, vamos implementar este ano os primeiros 
centros de Customer Experience no Norte e Sul do país, 
espaços físicos onde os clientes poderão trabalhar em 
conjunto com os nossos especialistas em packaging para 
explorar ideias e estarem envolvidos na criação da solução 
mais adequada para dar resposta aos seus desafios.

As matérias-primas usadas nas embalagens são 
também ponto central da estratégia de tentar 
produzir de forma mais sustentável. Que inovações 
têm introduzido neste âmbito e por onde pensam 
poderá passar o futuro das embalagens (por 
exemplo, novos materiais a serem usados)?
A DS Smith distingue-se pelas suas soluções inovadoras 
e sustentáveis de packaging em cartão canelado. Circular 
por natureza, este material apresenta uma taxa de 
reciclagem mais alta do que qualquer outro material de 
embalagem (85,8%) e pode ser reciclado 25 vezes ao longo 
do sistema. Entre as soluções recentemente apresentadas, 
destacamos Ultim-8, um novo sistema que combina um 
conjunto de soluções de packaging em cartão canelado 
e maquinaria, que – além de proteger o meio ambiente 
– resulta num design que ocupa menos espaço, é mais 
leve e permite otimizar os custos logísticos. Salientamos 
também outras inovações importantes que se enquadram 
no nosso objetivo de desenvolver produtos alternativos 
ao plástico: ClimaCell, uma solução de isolamento 
térmico reciclável direcionada para produtos sensíveis 
à temperatura, como refeições de entrega ao domicílio, 
alimentos perecíveis e produtos médicos, a qual é 
produzida à base de papel e materiais de origem orgânica; 
ECOVETE, uma embalagem para produtos hortofrutícolas 
em cartão canelado, 100% reciclável e produzida com 
matérias-primas recicladas ou de origem sustentável, 
que favorece a conservação e a segurança dos alimentos, 
ao ser anti-humidade e antiderrapante; e Eco Bowl, uma 
solução inovadora para alimentos frescos à base de cartão 
canelado, coberta por uma fina película de plástico e 
com uma tampa no mesmo material, que permite que os 
materiais sejam facilmente separados para reciclagem.
Continuaremos a apostar na inovação constante para 
criar ou reinventar soluções de packaging sustentáveis 
que não só impulsionem a eficiência nas cadeias de 
fornecimento e contribuam para a proteção do ambiente, 
como também proporcionem uma excelente experiência 
de compra. Porque o futuro do packaging passará sempre 
pelo desenvolvimento de soluções 100% recicláveis ou 
reutilizáveis, que utilizem apenas a quantidade de fibra 
necessária e contribuam para a redução das emissões de 
carbono dos clientes e para a eliminação dos resíduos. 
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