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Resumo 

Num período de elevada competitividade e perante um ambiente dinâmico dominado pelas grandes 

insígnias da distribuição, os retalhistas de proximidade, que compõem uma rede atomizada de pequenos 

empresários, têm tido cada vez mais dificuldades em concorrer com a grande distribuição e em alcançar 

uma posição competitiva sustentável.  

Nesse sentido, os objetivos fundamentais deste estudo passaram pela recomendação de estratégias 

de marketing a nível de produto (bens e/ou serviços) que permitissem defender a presença dos retalhistas 

de proximidade no competitivo setor da distribuição. O conceito de produto é uma das dimensões do 

marketing mix e está relacionado, não só com os aspetos físicos e tangíveis dos produtos – bens - mas 

também com os serviços associados às transações dos mesmos. 

Através de entrevistas a gestores e peritos na área do retalho, distribuição e marketing, e de 

questionários dirigidos a consumidores e retalhistas, foi possível elaborar uma lista de hipóteses 

estratégias que se adaptavam ao retalho de proximidade e que se mostravam distintivas relativamente 

aos restantes formatos, de modo a permitir aos retalhistas de proximidade a obtenção de uma posição 

competitiva sustentável. A verificação dessas hipóteses foi feita com recurso aos dados recolhidos em 

inquéritos dirigidos a consumidores e retalhistas, nos quais se pretendeu recolher a avaliação da 

qualidade do serviço – através de uma adaptação do instrumento SERVPERF – assim como avaliar o 

comportamento dos consumidores e as perceções dos retalhistas relativamente ao setor do retalho.  

 

Palavras-chave: Retalho de proximidade, produto, estratégias, consumidor, retalhista, posição 

competitiva sustentável. 
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Abstract 

In a highly competitive period and in a very dynamic environment led by the big distribution brands, 

the neighbourhood retailers that compose a very atomized network of small entrepreneurs, have been 

experiencing huge difficulties in competing against the big distribution companies and in achieving a 

sustainable competitive advantage.  

Accordingly, the primary objectives of this study are related to the recommendation of marketing 

strategies related to the product level (goods and/or services) that could allow the retailers to defend their 

presence in the competitive distribution sector. The concept of product is one of the dimensions of the 

marketing mix e it´s related, not only with the physical and tangible aspects of the products – goods – but 

also with the transactions related services. 

Through in-depth interviews headed to managers and experts in the retail, distribution and marketing 

field, and surveys headed to consumers and retailers, it was possible to identify the strategies that better 

fit in the neighbourhood retail sector and that could be distinctive relatively to other retail formats, allowing 

the obtaining of a sustainable competitive position. The verification of those hypothesis was made through 

the data collected in the surveys headed to consumers and retailers, in which it was intended to collect the 

service quality evaluation – through an adaptation of the SERVPERF instrument – as well as assessing 

the consumers behaviour and the retailers perceptions regarding the retail sector.  

 

Key-words: Neighbourhood retail, product, strategies, consumer, retailer, sustainable competitive 

advantage. 
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1. Introdução 

Este capítulo serve de introdução a esta dissertação de mestrado cujo tema é ‘Inovação das 

estratégias de produto no retalho de proximidade’. Neste capítulo é feita a descrição do problema, com o 

propósito de perceber o ambiente que caracteriza o setor do retalho e em particular o segmento do retalho 

de proximidade. Foi também feita, neste capítulo, uma breve explicação das motivações para a realização 

deste estudo assim como foi elaborada uma secção com a identificação dos objetivos que se pretendiam 

alcançar e as questões de investigação a responder, através dos resultados deste estudo. Por fim, foi 

feita a descrição da estrutura desta dissertação, que se divide em cinco secções fundamentais: 

Contextualização do problema, Revisão da literatura, Metodologia, Análise e discussão de resultados e 

Conclusões, limitações e pesquisa futura. 

1.1. Descrição do problema 

O retalho é uma atividade comercial de venda de bens e serviços ao consumidor final através do 

fracionamento de grandes quantidades de cada item em quantidades adaptadas à satisfação das 

necessidades, desejos e poder de aquisição dos consumidores (Rousseau, 2008). Esta forma de atividade 

comercial foi crescendo e conquistando cada vez mais espaço no quotidiano dos consumidores e é 

atualmente um conceito omnipresente na vida de todos os cidadãos, uma vez que, dificilmente alguém 

fica afastado por muito tempo de alguma das suas manifestações (Markin, 1971; Santos, 2014).  

A indústria do retalho enfrenta constantes e simultâneos desafios a nível global, o que a coloca, na 

perspetiva de Rousseau (2015), como “um dos setores de atividade mais competitivos nos quais se pode 

trabalhar”. A sua importância e impacto na economia mundial é percetível ao nível do volume de negócios 

transacionado assim como nos postos de trabalho criados (Santos, 2014). Dados disponibilizados pela 

Statista (2019) mostram que o total de vendas no retalho em todo o mundo no ano de 2018 representou 

um valor de cerca de 26 triliões de dólares americanos (ver anexos A e B) e no que diz respeito ao número 

de empregos, em Portugal, num total inferior a 5 milhões de população ativa, quase 700 mil trabalhadores 

são referentes ao setor do ‘Comércio por grosso e a retalho’ (ver anexo C) (INE apud PORDATA, 2019). 

Relativamente ao retalho de proximidade, o formato de retalho em foco nesta dissertação, a maioria 

das empresas deste tipo exercem estratégias repetitivas sem considerar as constantes evoluções do 

paradigma do mercado nem as mudanças ao nível do comportamento dos consumidores, e algumas 

optam ainda por seguir algumas das estratégias implementadas pela grande distribuição, esperando que 

possam resultar no contexto do retalho de proximidade. No entanto, tendo em conta que compõem uma 

rede atomizada com pouco poder negocial, os retalhistas de proximidade enfrentam notáveis dificuldades 

em acompanhar a escala dos grandes grupos, e como tal, a tentativa de ocupar a mesma posição 

competitiva da grande distribuição pode comprometer o sucesso ou até mesmo a sobrevivência do 

negócio destes pequenos retalhistas.  

Para além da notável expansão dos hipermercados no fim do século passado, também o recente 

aumento da presença e notoriedade de outros formatos de retalho (lojas discount), ao elevar o nível de 

concorrência, veio acrescer as complicações aos pequenos retalhistas (Santos, 2014). 

Perante este paradigma, os pequenos retalhistas sentem necessidade de defender a sua presença 

neste setor de atividade dominado pela grande distribuição. Rousseau (2011) defende que uma empresa 

de retalho resiliente capaz de assegurar uma posição competitiva sustentável será aquela que estiver 
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apta a seguir as evoluções do setor e a adequar os padrões de negócio nesse sentido. Serão analisadas 

neste trabalho algumas estratégias de marketing - ao nível da componente do produto (bens e/ou serviços) 

- que possibilitem a estes comerciantes alcançar uma posição competitiva sustentável num ambiente 

volátil e instável. Este estudo contou também com a colaboração da Unimark – uma cooperativa de 

grossistas e retalhistas de produtos de grande consumo – e da gestora da rede de lojas de proximidade 

Aqui é Fresco – desenvolvida pela Unimark -, a Dra. Carla Esteves (Unimark, 2019; Aqui é Fresco, 2019). 

1.2. Motivação 

A motivação para a realização deste estudo surgiu da consciencialização relativa ao difícil período 

que o retalho de proximidade tem vindo a atravessar nos últimos anos, assim como da vontade de 

contribuir para a inversão dessa tendência. Apesar das limitações negociais inerentes às empresas deste 

pequeno formato de retalho, existe a possibilidade e a crença de que a implementação de efetivas e 

adequadas estratégias de marketing ao nível do produto possa devolver uma posição competitiva 

sustentável e um desempenho lucrativo a estas empresas. Pretendeu-se também que as recomendações 

feitas neste presente estudo pudessem ser facilmente replicáveis nos mais diversos pontos de venda de 

retalho alimentar assim como em outros estudos relacionados. 

1.3. Objetivos e questões de investigação  

O principal objetivo deste estudo passou pela recomendação de estratégias de marketing – com 

destaque para a componente do produto - capazes de devolver aos retalhistas de proximidade uma 

posição competitiva sustentável perante o domínio da grande distribuição e dos mais recentes formatos 

discount. Foram tidos em conta aspetos ao nível da componente física dos produtos - como o preço, 

promoções, qualidade dos artigos e variedade do sortido - no entanto, o maior foco deste estudo foi 

dirigido à componente dos serviços - que inclui aspetos como a disponibilização de múltiplos canais (loja 

física, loja online, encomendas por telefone e entregas ao domicílio), a conveniência (localização da loja 

física e facilidade de utilização da loja online), e a experiência de compra (layout dos produtos nas 

prateleiras, rapidez no pagamento, introdução de novas tecnologias no retalho, relação pessoal e familiar 

e simpatia dos funcionários). Importa salientar que em conjunto com a componente física dos produtos – 

para a qual foi utilizado o conceito ‘bem’, neste estudo -, a componente dos serviços associados às 

transações dos mesmos permite definir o conceito de produto aumentado1.  

Para que fosse possível reunir as condições necessárias para atingir o objetivo principal deste estudo 

e para responder às questões de investigação levantadas, foi necessário estabelecer um conjunto de 

objetivos mais específicos e particulares em cada uma das matérias mais importantes abordadas neste 

estudo. A compreensão do comportamento dos consumidores foi um ponto fulcral para o desenvolvimento 

deste estudo, uma vez que permitiu perceber quais as preferências e desejos dos consumidores, quais 

os aspetos que mais peso tinham na escolha da loja, assim como quais as estratégias que poderiam 

maximizar o nível de satisfação dos mesmos. Para além deste objetivo, foi também relevante realizar 

análises estratégicas no setor do retalho, estabelecer um conjunto de hipóteses estratégicas a partir do 

 
1 Produto aumentado: inclui as características dos níveis de produto nuclear e produto tangível e acrescenta 

serviços e benefícios extra para o consumidor. Ao ser o nível mais abrangente do produto, o produto aumentado 
deverá tornar os produtos numa combinação de componentes tangíveis e intangíveis. (Kotler, 1967; Correia, 2007). 
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conhecimento e experiência de gestores e peritos nesta matéria, assim como tentar obter amostras de 

consumidores e retalhistas que permitissem, representar as respetivas populações. 

Em seguida apresenta-se uma lista com alguns objetivos intermédios concretos que foram 

importantes para o desenvolvimento desta dissertação e para a obtenção das ferramentas e 

conhecimentos necessários para atingir o objetivo principal, que também está expresso no último ponto 

da seguinte lista: 

 

1. Compreensão do comportamento dos consumidores 

• Distinção entre tipos de compra (planeada VS impulso) e respetivas motivações; 

• Reação ao preço e promoções, qualidade dos produtos, novas tecnologias; 

• A importância da conveniência de compra e quais os aspetos que mais afetam a sua 

perceção; 

• De que forma é que os consumidores estão a valorizar a sustentabilidade e a 

ecologia e qual é o peso na escolha da loja e dos artigos que compram; 

• Quais as diferenças no perfil de consumidores por faixa etária e posição familiar. 

2. Análise estratégica do retalho 

• Enquadramento teórico das definições de estratégia, estratégias de marketing, o 

conceito de estratégias de produto e outros conceitos associados relevantes; 

• Compreensão das estratégias utilizadas ao longo dos tempos pelos diferentes 

formatos de retalho. 

3. Formulação de hipóteses estratégicas 

• Recolha de pareceres de gestores e peritos na área da distribuição, retalho e 

marketing, com o propósito de elaborar hipóteses estratégicas (a serem verificadas 

por via de análises estatísticas aos inquéritos a consumidores e retalhistas). 

4. Definição das amostras de consumidores e retalhistas 

• Escolha do tipo de amostra (por conveniência ou representativa); 

• Definição do tamanho das amostras; 

• Disponibilização dos inquéritos em vários canais (físico e online). 

5. Resultados fundamentais e propostas de melhoria 

• Identificação dos aspetos com necessidade de melhoria crítica; 

• Análise da convergência entre a procura e a oferta; 

• Elaboração de propostas de melhoria a nível estratégico para os retalhistas de 

proximidade e definição de prioridades de implementação dessas estratégias. 

 

1.4. Estrutura da dissertação  

Na presente secção foi feito um resumo, com o auxílio de uma figura, das diferentes secções que 

compõem este estudo, assim como foi realizada uma descrição superficial dos assuntos em destaque em 

cada um deles. 
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Figura 1 – Estrutura da dissertação 
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1. Contextualização do problema: é um capítulo de enquadramento teórico no qual se incluiu a 

definição dos conceitos de distribuição e retalho, circuitos de distribuição e foi feita a distinção 

entre os diferentes tipos de retalho. Foi feita também referência aos aspetos relacionados com 

a evolução tecnológica no setor do retalho e às previsões de evolução para os próximos anos. 

Para além disso foi feita a descrição da rede de lojas Aqui é Fresco e da Unimark, empresa 

responsável; 

2. Revisão da literatura: engloba o enquadramento teórico ao nível das temáticas do 

comportamento do consumidor e das estratégias; 

3. Metodologia: diz respeito à explicação da metodologia a ser utilizada na fase de recolha e 

análise de dados e resultados; 

4. Análise e discussão de resultados: inclui a apresentação dos dados recolhidos através da 

metodologia proposta e engloba também a análise dos dados e relações relevantes. Divide-se 

essencialmente em três níveis: entrevistas a gestores e peritos e formulação de hipóteses; 

análise estatística univariada e análise estatística bivariada e multivariada (ver figura 2); 

5. Conclusões: nesta secção foram apresentados e estruturados todos os resultados relevantes 

para o objetivo proposto inicialmente. Para além da recomendação de hipóteses ao nível 

operacional e estratégico, foi também feita uma articulação dos resultados obtidos com alguns 

aspetos da literatura que foram considerados mais relevantes e com possível impacto na 

satisfação dos consumidores e nos resultados dos retalhistas. 
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Formulação de hipóteses estratégicas 

 

Análise estatística univariada – caracterização das 

amostras; convergência entre procura e oferta; a 

importância de alguns aspetos na escolha da loja e 

satisfação dos consumidores 

 

Análise estatística bivariada e multivariada – 

tabelas de contingência, teste de independência do 
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Resumo dos resultados 

 

Figura 2 – Sequencia da análise e discussão de resultados 
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2. Contextualização do problema 

Neste capítulo foi feita, em primeiro lugar, uma descrição da empresa Unimark e da rede Aqui é Fresco 

(AEF) - que colaboraram neste estudo na disponibilização de contactos de lojas de proximidade – e foram 

analisados os diferentes formatos de lojas de proximidade que a rede AEF possibilita aos seus associados 

assim como foram distinguidas as características de cada um deles2. No ponto 2.2. foi feita a descrição 

da indústria da distribuição e do retalho, na qual se distinguem os diferentes tipos de circuitos de 

distribuição e quais os principais intervenientes nas cadeias de abastecimento de cada um deles. Foram 

também explorados em maior detalhe os diferentes formatos de retalho existentes (desde a grande 

distribuição ao retalho de proximidade) assim como foram tidas em conta não só as evoluções verificadas 

nos últimos anos, como também as perspetivas futuras para esta indústria. 

2.1. A Unimark e a rede Aqui é Fresco 

2.1.1. Unimark 

A Unimark é uma cooperativa nacional de grossistas que se dedicam à venda de produtos de grande 

consumo - bens alimentares, não alimentares e bebidas. O objetivo desta cooperativa é aumentar a 

performance tanto de empresas grossistas como de pequenos retalhistas - trabalha com o objetivo de 

melhorar as condições de compra tanto para os grossistas como para os retalhistas e devota também 

algum esforço ao nível de recomendações estratégicas aos retalhistas de proximidade. As empresas 

associadas têm a possibilidade de seguir ações promocionais comuns assim como de partilhar 

experiências de negócio entre si. 

A missão da Unimark passa por unir os interesses e potencialidades das pequenas e médias 

empresas de distribuição (grossistas e retalhistas) de modo a poder construir sinergias que forneçam 

benefícios mútuos para a atividade comercial. A transparência e a eficácia na gestão compõem os valores 

fundamentais da empresa, no entanto, aspetos como o respeito ambiental, sustentabilidade, qualidade, 

segurança alimentar e inovação também são tidos em conta e entendidos como uma base sólida para o 

progresso do setor (Unimark, 2019). Em 2008 a Unimark associou-se à Euromadi - a maior central de 

compras Ibérica - através da qual realiza hoje parte da sua atividade negocial de compra. Esta união visou 

não só consolidar o percurso realizado até à data como também dar mais condições para enfrentar as 

evoluções e mudanças no setor do retallho (Unimark, 2019). 

Marca Própria UP 

Para acompanhar a tendência crescente das marcas de distribuidor verificada na grande distribuição 

e de modo a criar melhores condições competitivas aos seus associados, a Unimark desenvolveu a marca 

UP (UniPrice) que conta já com mais de 300 referências de bens de grande consumo - produtos 

alimentares, bebidas, produtos de higiene e limpeza e rações para animais. Apesar de a marca UP ter 

começado com um número reduzido de referências e com pouca visibilidade para os consumidores, a 

aposta na expansão do número de SKUs (Stock Keeping Units), a mudança do layout das embalagens e 

a aposta na qualidade dos artigos - que foram o foco da empresa num passado recente - têm aumentado 

 
2 Considerou-se relevante incluir a contextualização e definição desta empresa e da rede AEF neste estudo, 

uma vez que, nos capítulos posteriores deste estudo, foi feita a articulação de alguns resultados com os diferentes 
tipos de loja AEF, assim como, na definição de alguns conceitos abordados na revisão da literatura também foi 
utilizado o exemplo da rede AEF. 
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consideravelmente a sua visibilidade. Além disso, a inclusão de artigos desta marca nos folhetos 

promocionais Aqui é Fresco (a ser explorado na secção seguinte) tem alavancado o seu desenvolvimento 

e aumentado a sua credibilidade ao nível da perceção dos consumidores (Unimark, 2019). 

2.1.2. Rede Aqui é Fresco 

A rede Aqui é Fresco (AEF) é uma organização voluntária de lojas de proximidade. É formada por um 

grupo de cerca de 800 lojas de proximidade independentes (minimercados e supermercados) em Portugal 

Continental, com maior incidência no norte do país. É gerida pela Unimark e o objetivo é estimular a união 

entre os retalhistas associados e os respetivos grossistas que compõem esta parceria. 

Uma vez que acompanhar os avanços e o poder negocial das grandes insígnias da distribuição é 

uma tarefa cada vez mais difícil, os pequenos retalhistas necessitam de procurar alternativas que os 

permitam distinguir, e nesse sentido, a rede AEF é um meio utilizado pela Unimark para tentar assegurar 

uma posição competitiva sustentável aos seus associados.  

A rede AEF celebrou o seu 8º aniversário em janeiro deste ano, numa altura em que o foco está 

essencialmente na elaboração de folhetos promocionais a preços competitivos assim como na conquista 

de mais associados3. 

Tipologias de lojas AEF  

Na adesão à Rede Aqui é Fresco, os retalhistas podem estabelecer dois tipos de contrato: a tipologia 

nível I ou nível II. A tipologia de lojas nível II corresponde a um formato parcial de franchising, ou seja, a 

identidade do retalhista é mantida, mas a loja passa a ter algumas obrigações, tanto ao nível do layout e 

da arrumação dos produtos, como também a um nível mais operacional. No que diz respeito ao nível I, o 

retalhista tem menos obrigações contratuais do que no nível II, no entanto, não beneficia da reputação e 

imagem da marca AEF e para além disso, não tem acompanhamento na gestão do ponto de venda. Neste 

momento, pertencem à tipologia de nível II, 88 lojas e o objetivo para 2020 é ter 200 lojas deste tipo. A 

Dra. Carla Esteves, destacou também numa entrevista realizada que, a par com o aumento da qualidade 

do serviço prestado em cada uma das lojas, o aumento do número de retalhistas aderentes é também 

uma das prioridades para os próximos anos, uma vez que, na perspetiva da Unimark, a dimensão da rede 

é um fator com grande peso no sucesso - quanto maior o número de lojas AEF, maior a visibilidade da 

marca e mais familiarizado o consumidor irá ficar com a mesma. Juntando esse aspeto a um serviço de 

qualidade, a marca espera conquistar a confiança de cada vez mais clientes, e a partir daí beneficiar do 

Word of Mouth4 que irá acentuar o crescimento da rede. Para File e Prince (1992), o comportamento WOM 

antecipa os resultados de um serviço prestado e é conduzido pela interação entre as experiências do 

presente (qualidade apercebida) e a antecipação dos resultados do futuro (confiança). Apesar de ser a 

mais antiga forma de comunicação comercial, o WOM continua a ser uma das mais fortes e efetivas 

ferramentas que permitem aos retalhistas estarem presentes na vida diária dos consumidores (TC 

GroupSolutions, 2016). Na mesma publicação da TC GroupSolutions (2016), é expresso que 40% da 

 
3 Informação fornecida por Carla Esteves, gestora da rede Aqui é Fresco da Unimark, numa entrevista realizada na 
sede da Unimark em Lisboa, a 12 de outubro de 2018. 
4 Word of Mouth: é definido por Consiglio et al. (2018) como a comunicação informal partilhada entre diferentes 
consumidores relativa à utilidade e características de bens e serviços assim como à disponibilização desses produtos 
pelos diferentes retalhistas. 
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população com idade acima dos 30 anos contactam familiares e amigos para pedir conselhos de compra 

e que 76% dos consumidores confiam na opinião de famosos ou personalidades conhecidas. 

2.2. Distribuição e retalho 

A distribuição é um setor de atividade económica que inclui um conjunto de entidades responsáveis 

por acrescentar valor a bens ou serviços através de várias transações comerciais e operações logísticas 

realizadas nas condições de tempo, lugar e modo que melhor satisfaçam as necessidades e desejos do 

consumidor final (Ferreira et al., 2011). O retalho, especificamente, é um tipo de transação comercial que 

envolve a venda de bens ou serviços num determinado ponto de venda diretamente ao consumidor final 

e em pequenas quantidades. Estas transações podem ser realizadas não só através de espaços físicos, 

como lojas de proximidade, conveniência ou hipermercados, mas atualmente, também através de 

plataformas virtuais, nas quais se incluem as lojas online (Rousseau, 2001). Segundo o Decreto-Lei nº 

339/85 de 21 de agosto de 1985, o tipo de comércio a retalho é definido como “toda pessoa física ou 

coletiva que a título habitual e profissional, compra mercadorias em seu próprio nome e por sua própria 

conta e as revende diretamente ao consumidor final”. 

2.2.1. Circuitos de Distribuição  

Um circuito de distribuição é, para Kotler (1997), um conjunto de agentes que permitem conferir valor 

aos produtos e Rousseau (2002) define este conceito como o percurso ou as etapas percorridas pelos 

bens de consumo até chegar ao consumidor final. Santos (2014) estabelece uma análise dos circuitos de 

distribuição em termos de profundidade, na qual faz a distinção entre circuitos diretos, que não 

apresentam nenhum intermediário entre o produtor e o consumidor final, circuitos curtos, nos quais o 

retalhista integra verticalmente a função de grossista, e circuitos longos, a tipologia que caracteriza o 

comércio de proximidade. Neste último tipo, terão de existir pelo menos dois agentes económicos 

intermediários entre o produtor e o consumidor, e no comércio tradicional estes correspondem, na maioria 

dos casos, a uma grossista e a um retalhista. 

Funções do retalhista 

O retalhista é uma entidade intermédia entre o produtor e o consumidor, e segundo Ferreira, Reis e 

Santos (2011) é dotado de um conjunto de funções relevantes à eficiência e sucesso das transações ao 

longo do circuito de distribuição, tais como: 

Redução de custos – apesar de representar mais um nível na cadeia de abastecimento, a 

existência de retalhistas alivia a necessidade de contacto entre o produtor e o consumidor final e 

assim permite reduzir os custos totais do circuito; 

Diversificação do sortido – a possibilidade de um retalhista adquirir a diferentes fornecedores 

(produtores ou grossistas) permite oferecer ao consumidor final uma gama mais diversificada de 

produtos num só local ou plataforma; 

Atividades de Marketing – além dos benefícios para o lado do consumidor final, também os 

fornecedores ganham com a existência dos retalhistas, uma vez que estes podem funcionar como 

substitutos na força de vendas, ao promover os produtos através de atividades de venda pessoal ou 

promoções; 
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Serviços adicionais – a prestação de serviços adicionais únicos é cada vez mais valorizada. 

Nesses serviços incluem-se as entregas ao domicílio, a instalação de equipamentos e serviços de 

assistência pós-venda. 

O papel dos grossistas  

Os grossistas correspondem a um nível intermédio entre os produtores e os retalhistas e, no comércio 

de proximidade, são os fornecedores maioritários dos retalhistas independentes ou associados que não 

têm massa crítica nem escala suficiente para negociar e comprar diretamente aos produtores. De salientar 

que a existência de um nível intermediário entre o produtor e o retalhista irá resultar em menores margens 

de lucro - assumindo que o preço de compra aos produtores e o preço de venda final serão os mesmos 

do que na grande distribuição – ou no aumento do preço final dos bens. 

Apesar de o setor grossista ser lucrativo e alvo de muita procura, este não só cria barreiras ao 

funcionamento dos restantes níveis da cadeia de abastecimento, como também vai contra a tendência do 

mercado - a integração vertical a montante por parte dos retalhistas e a jusante por parte dos produtores 

são exemplos dessas tendências. Para além dessas tendências, a criação de alianças de cooperação 

entre retalhistas de proximidade concorrentes confere massa crítica5 que poderá ser suficiente para 

assegurar boas condições de compra diretamente com o fornecedor, e nesse sentido, constituir mais uma 

ameaça à continuidade do setor grossista. De realçar também a importância da cooperação entre os 

retalhistas e os grossistas, uma vez que atitudes de prepotência muitas vezes mostradas pelos retalhistas 

– devido ao facto de os custos de mudança serem reduzidos – apenas contribuem para ineficiências 

globais de toda a cadeia, e desse modo, perde-se a oportunidade de beneficiar de sinergias entre todos 

os elementos da cadeia de abastecimento (produtores, grossistas, retalhistas e até mesmo o consumidor 

final)6. 

 Apesar dessas barreiras, a existência de grossistas nas cadeias de abastecimento do comércio de 

proximidade representa uma enorme importância no bom funcionamento deste segmento, tendo em conta 

que o poder negocial de empresas grossistas (com maior escala) face aos produtores será 

substancialmente maior do que o das pequenas empresas retalhistas individualmente (Santos, 2014).  

2.2.2. Os diferentes formatos de retalho 

De forma a clarificar as diferenças entre os diferentes tipos de retalho, Rousseau (2008) fez a 

distinção entre o pequeno retalho e a grande distribuição.  

Incluem-se no ramo do pequeno retalho, o retalho independente e o retalho associado. O primeiro 

dispõe de um único ponto de venda e é propriedade de pequenos retalhistas com um conceito de negócio 

de natureza tradicional e familiar – as lojas de nível I AEF são, geralmente, deste tipo. No retalho 

associado, verifica-se a associação entre empresas retalhistas com independência jurídica com o objetivo 

de aumentar o poder competitivo. A possibilidade de beneficiar de economias de escala e de melhores 

condições de compra assim como de obter melhorias ao nível da integração da informação conferem a 

 
5 Massa crítica – refere-se a um tamanho, número ou quantidade suficientemente grande que permita produzir 

o efeito desejado (Rocha, 2008).  
6 Informação fornecida pelo Dr. Roberto Álvares, gestor na Poupança Cash&Carry, numa entrevista realizada 

na sede da empresa em Abrunheira, Sintra, a 13 de agosto de 2019. 
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estes retalhistas vantagens competitivas relativamente aos retalhistas independentes – são 

características deste tipo de retalho as lojas nível II AEF.   

Já no ramo da grande distribuição, incluem-se o retalho integrado, do qual fazem parte as grandes 

superfícies e as lojas discount, e também o retalho associado (que é comum ao ramo do pequeno retalho). 

Na grande distribuição, as operações de logística, gestão e inventário estão integradas e centralizadas, o 

que permite um controlo mais eficaz das operações realizadas assim como a obtenção de economias de 

escala. É característico deste formato de retalho a integração vertical de múltiplas funções da cadeia de 

abastecimento, tornando os circuitos de distribuição mais curtos e, como tal, é um facto que vem ameaçar 

consideravelmente os níveis intermediários, nomeadamente a classe dos grossistas (Santos, 2014). 

Quanto às lojas discount, este foi um formato de retalho que emergiu no fim do século passado e tem 

registado uma evolução considerável em quota de mercado. Este conceito de loja assenta essencialmente 

em estratégias de baixo preço e em Portugal, destaca-se a imposição das insígnias Lidl e MiniPreço. 

Grandes superfícies  

Dados comunicados à CMVM apontam que as oito maiores insígnias da distribuição alimentar em 

Portugal representavam, em 2017, 77% da quota de mercado do setor da distribuição alimentar em 

Portugal, com a SONAE MC a dominar o ranking com 22% do total das vendas. 

É uma realidade que os consumidores associam a grande distribuição a aspetos de natureza 

funcional, uma vez que beneficiam de mais valias ao nível do preço, da variedade do sortido e de 

economias de tempo (APED, 2004). 

Segundo um estudo desenvolvido pela APED (2004), os consumidores portugueses creem que a 

intensificação e as mudanças na grande distribuição têm afetado não só os próprios consumidores, como 

também a economia nacional. Por um lado, o aumento da concorrência e a intensificação das estratégias 

de preço baixo têm beneficiado o consumidor – no sentido em que aumenta o seu poder de compra - mas 

por outro lado representa alguns impactos negativos diretos para os retalhistas. Em resposta a esse 

cenário, estes últimos procuram reduzir os custos e em consequência disso, ocorre um decréscimo na 

força de trabalho que leva ao aumento do desemprego.  

Ainda que do ponto de vista macroeconómico atual esse não seja o cenário ideal, a evolução 

verificada na grande distribuição tem contribuído para a redução da inflação. No entanto, importa salientar 

que o aumento da hegemonia do setor da grande distribuição – a cargo de um número reduzido de 

insígnias, em particular – pode levar ao aumento do poder de mercado desses retalhistas e 

consequentemente à subida generalizada dos preços – inflação. 

O aumento da comodidade e da conveniência na rotina de consumo aliado ao crescente cuidado dos 

retalhistas com a higiene e segurança dos espaços são aspetos que têm contribuído para o aumento da 

satisfação dos consumidores. No global, 78% dos consumidores têm uma opinião positiva sobre as 

grandes superfícies, destacando a importância do preço baixo dos artigos e as promoções, assim como 

da variedade do sortido e da conveniência. De facto, um estudo desenvolvido pela APED (2009) confirma 

que o preço dos produtos nas grandes superfícies é em média inferior ao praticado no retalho de 

proximidade, em especial nas categorias de pão embalado, chocolate e leite. No campo da conveniência 

e comodidade, a introdução de novos serviços no espaço físico dos hipermercados gerou reações 

positivas entre os consumidores. Como exemplos desses serviços estão a venda de medicamentos não 

sujeitos a receita médica ou a venda de combustíveis low cost, localizados geralmente no espaço 
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adjacente aos hipermercados. No caso da venda de medicamentos, a juntar à conveniência da oferta 

destes produtos, o consumidor beneficia ainda de um preço 11% mais baixo relativamente ao praticado 

nas farmácias (APED, 2009). Quanto à venda de combustíveis, os consumidores beneficiam de descontos 

no abastecimento em função do valor das compras efetuadas no hipermercado. Para além dos aspetos 

referidos, a opinião positiva face à grande distribuição é também desencadeada pela difusão da internet 

na venda de bens de grande consumo e à possibilidade de utilizar um canal virtual para realizar as 

compras e de recebê-las em casa num serviço de entrega ao domicílio. 

Os consumidores que denotam uma apreciação negativa sobre a grande distribuição acusam os 

grandes distribuidores de se focarem exclusivamente no lucro, e depreciam o facto de isso comprometer 

aspetos como a qualidade dos bens e serviços apresentados – resultando em falta de simpatia e pouca 

disponibilidade dos funcionários. Alguns consumidores associam mesmo as estratégias destes grandes 

grupos a atos de manipulação com indução ao consumo, e a juntar a isso, a saturação dos espaços físicos 

das lojas, criada pela grande afluência de pessoas, tem levado alguns grupos de consumidores a optar 

por outros formatos de retalho (Ferreira et al., 2011). 

Lojas discount 

As lojas discount são vistas como estabelecimentos comerciais a funcionar num regime de auto-

serviço. Além de terem um número reduzido de trabalhadores, têm também um leque pouco diversificado 

de referências (em comparação com as grandes superfícies, como hipermercados), que pode ir de 600 a 

1000, e uma área de venda também restringida, que vai desde os 400m2 aos 1000m2 (Santos, 2014). 

Apesar do grande poder negocial e das vantagens competitivas associadas à grande distribuição, 

desde o fim do século XX que a sua tendência crescente se tem vindo a inverter. Uma das causas para 

esse cenário é o surgimento e a consolidação dos supermercados e das lojas discount que assentam na 

aposta na oferta de produtos de marcas de distribuidor (MDD) menos conhecidas em detrimento das 

marcas líder, assim como na redução no nível de serviço no espaço físico - ao reduzirem os custos, estes 

retalhistas conseguem praticar preços 20% a 40% mais baixos relativamente aos preços de mercado 

(Felix, 2012; Santos, 2014). Desta forma, este formato de retalho tem vindo a ganhar quota de mercado, 

não só à grande distribuição como também aos retalhistas de proximidade. Tem, no entanto, algumas 

desvantagens associadas, nomeadamente no que diz respeito à baixa qualidade apercebida dos 

produtos, da descuidada apresentação nas prateleiras, assim como da falta de higiene do espaço físico 

da loja. O facto de serem apresentados produtos de marcas desconhecidas gera desconfiança em alguns 

grupos de consumidores e tendo em conta que o número de trabalhadores é minimizado – foco na 

minimização dos custos - é percetível que seja difícil de assegurar elevados níveis de higiene e boa 

disposição dos produtos nas prateleiras.  

A adesão a este tipo de lojas em Portugal cresceu consideravelmente em consequência da crise 

económica e financeira de 2008, o que veio efetivamente mostrar que os consumidores portugueses se 

tornaram mais sensíveis ao preço (Félix, 2012). Apesar de os efeitos da crise económica se estarem a 

desvanecer, a quota de mercado deste tipo de lojas continua a crescer não só em Portugal como no resto 

do mundo, o que pode ser justificado pelo investimento destes retalhistas na modernização das lojas, na 

melhoria da qualidade dos produtos e do serviço prestado assim como na aposta nos frescos. Também o 
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facto de o segmento de consumidores millennials7 ser adepto destas lojas contribui para este crescimento, 

uma vez que, além de estes terem um poder de compra considerável, nos grandes mercados 

desenvolvidos, este grupo representa uma larga fatia dos consumidores - cerca de 275 milhões de 

consumidores. Estes apreciam uma compra pragmática com foco imediato na satisfação das suas 

necessidades de forma eficiente e, de preferência, longe de uma gama de referências demasiado ampla 

(ConsumerTrends, 2017). 

Retalho de proximidade 

Tendo em conta que o objetivo deste estudo incide sobre o setor do retalho de proximidade, vale a 

pena classificar e analisar separadamente e em mais detalhe este tipo de comércio, não esquecendo a 

forma como é percecionado pelos consumidores assim como as mudanças e evoluções associadas. Será 

adotada uma definição com base no Decreto-Lei nº 372/2007, que inclui no grupo de retalhistas de 

proximidade todas as empresas de distribuição alimentar, não alimentar e de bebidas (mercearias, 

minimercados e alguns supermercados de menos dimensão) que sejam classificadas como micro ou 

pequenas empresas, ou seja, que empreguem menos de 50 pessoas e que o volume de negócios seja 

inferior a 10 milhões de euros por ano.  

Considerou-se importante comparar as tendências deste formato com as das grandes insígnias da 

distribuição, tanto a nível económico como estratégico. Além disso, perceber o comportamento dos 

consumidores e a evolução dos seus padrões e desejos são outros aspetos cruciais, que foram explorados 

em secções seguintes neste estudo. 

O comércio tradicional está associado a um envolvimento afetivo dos consumidores, o que facilita a 

criação de relações pessoais de fidelidade através da perceção de sossego, qualidade, simpatia e 

confiança (Andrade, 2016). Ao contrário do que acontece no retalho integrado, especialmente no formato 

de lojas discount, a componente do serviço associado à experiência de compra é bastante valorizada 

pelos consumidores que escolhem o retalho de proximidade (Marques, 2017). Além disso, estes 

consumidores são tendencialmente excêntricos - no sentido em que procuram produtos específicos e por 

vezes únicos -, calmos, simpáticos e não se identificam com a massificação das grandes superfícies nem 

gostam de confusões ou filas. Uma parte considerável destes consumidores é dotado de elevado poder 

de compra e outra parte é levada a escolher este formato devido às dificuldades em deslocar-se às 

grandes superfícies. 

A análise dos pontos fortes e pontos fracos deste segmento de mercado foi considerado um aspeto 

importante, no sentido em que permite perceber quais os aspetos que podem eventualmente necessitar 

de melhoria e quais os que podem ser uma boa fonte de diferenciação e vantagem competitiva face a 

outros formatos. Esta análise é geralmente realizada no contexto da análise SWOT (ver capítulo ‘3.2.1. – 

Análise SWOT ao retalho de proximidade’), no entanto, neste estudo considerou-se mais relevante incluir 

esta vertente da análise SWOT nesta secção junto com a definição de retalho de proximidade (Johnson 

et al., 2011). 

 

 

 
7 Existe alguma discordância na classificação deste grupo, no entanto, neste estudo é assumido que fazem parte 

dos millennials os consumidores nascidos entre 1980 e 1996. (ConsumerTrends, 2017; Multidados, 2017).   
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Pontos fortes do retalho de proximidade: 

- A qualidade dos produtos mais perecíveis – existe a perceção de maior frescura em produtos como os 

frescos, como fruta, legumes, pão, peixe, carne e charcutaria (APED, 2009); 

- A proximidade – como o próprio nome indica, esta é uma das mais importantes mais valias associadas a 

este formato de retalho e é essa característica que leva muitos consumidores a escolher estas lojas para realizar 

as compras do dia-a-dia - essencialmente bens perecíveis e frescos (APED, 2009); 

- A rapidez e comodidade na compra – o tempo é um recurso escasso e representa um custo secundário 

para os consumidores (Clulow e Reimers, 2009) e tal como é salientado pela Nielsen (2018), a procura por 

atividades de lazer e tempo livro tem vindo a tornar-se uma prioridade para os consumidores; 

- Atendimento personalizado – as tendências de mercado apontam para que os investimentos na 

componente do atendimento serão diminuídos na grande distribuição, uma vez que representa custos elevados. 

Como tal, surge aqui uma oportunidade de diferenciação e vantagem competitiva por parte dos tradicionais 

retalhistas face às grandes insígnias da distribuição (APED, 2009); 

- Honestidade e confiança nos funcionários – a presença de um ambiente mais sossegado e com um fluxo 

de clientes inferior permite a criação de relações mais enraizadas e pessoais entre o consumidor e os 

funcionários. (APED, 2009). 

Pontos fracos do retalho de proximidade: 

- O preço mais alto – como já foi analisado na secção ‘Grandes superfícies’, o preço médio dos produtos nas 

grandes superfícies é, em média, inferior ao praticado nas pequenas lojas de retalho; 

- O reduzido número de promoções – nos últimos anos têm sido tomadas medidas no sentido de inverter 

essa falha - um exemplo é a criação da dos folhetos promocionais da rede AEF (Aqui é Fresco, 2019); 

- A menor variedade e diversidade de produtos – tendo em conta as restrições em termos de espaço físico, 

estas pequenas lojas não têm capacidade para apresentar uma gama de referências tão vasta como por exemplo 

os hipermercados. No entanto, no contexto do retalho de proximidade, tendo em conta as limitações de espaço, 

muita variedade de referências pode acabar por ser uma má estratégia, uma vez que que torna as prateleiras 

demasiado densas, criando assim desconforto e confusão na cabeça dos consumidores (APED, 2009; Aqui é 

Fresco, 2019); 

- O espaço físico da loja com visual clássico e antiquado – em alguns casos, os retalhistas não despendem 

grandes investimentos no aspeto físico da loja, deixando-se acomodar e desprezando a evolução nesse campo. 

Para Rousseau (2011), para uma empresa de retalho ser resiliente, isto é, conseguir obter uma posição 

competitiva sustentável ao longo dos tempos, terá de se adequar às evoluções e mudar os seus padrões de 

negócio nesse sentido. Apesar disso, em alguns casos, o visual antigo e clássico de uma loja pode ser visto, por 

alguns clientes, como um ponto positivo, uma vez que torna o formato mais diferenciado e único. 

- O conceito de negócio pouco inovador – a maioria destas empresas não possui um canal online de compras 

nem disponibilizam, pelo menos de forma oficial, serviços de entrega ao domicílio, o que tem implicações 

negativas nas perceções de conveniência por parte dos consumidores (Aqui é Fresco, 2019); 

- Pouca flexibilidade de horários – o horário das grandes superfícies é consideravelmente mais alargado do 

que o das tradicionais lojas de retalho, um aspeto bastante valorizado pelos consumidores que enfrentam uma 

rotina com muitas horas de trabalho (APED, 2009). 

 

Apesar de Portugal continuar a ser dos países europeus com maior número retalhistas de 

proximidade a funcionar, o aumento da competitividade neste setor do retalho tem sido sentido 

especialmente nos de menor dimensão e quota de mercado. Como tal, os retalhistas de proximidade são 

desafiados a mudar e a evoluir os modelos de negócio com novas ideias e conceitos que permitam obter 

diferenciação como fonte de vantagem competitiva, ou pelo menos como forma de acompanhar os 
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avanços dos concorrentes. Por um lado, um cenário otimista prevê que o retalho tradicional se possa 

afirmar mediante ajustes nos preços, disponibilização de horários mais flexíveis e a aposta em maior 

diversidade no leque de produtos com inclusão de produtos únicos, como artigos locais, artesanais e 

biológicos (APED, 2009). Por outro lado, um cenário pessimista prevê o esmagamento do comércio 

tradicional através do domínio da grande distribuição. No entanto, para a maioria dos consumidores, as 

lojas de proximidade com maior possibilidade de resistir às elevadas pressões competitivas serão as que 

apostarem na qualidade e diversidade dos serviços prestados e dos bens oferecidos – inclusão de artigos 

exclusivos ou muito específicos - assim como na proximidade com o cliente (APED, 2009). 

2.2.3. A evolução tecnológica no retalho  

Nas últimas décadas, muitas têm sido as inovações tecnológicas a revolucionar o retalho. A 

introdução do canal online e a intensificação dos mercados eletrónicos, nos quais o comportamento de 

compra do consumidor é mais facilmente influenciado, terão sido, presumivelmente, os aspetos que mais 

motivaram as mudanças e evoluções registadas neste setor (Jiang e Balasubramanian, 2013; Inman e 

Nikolava, 2017).  

A revolução provocada pela implementação de um canal online fez emergir o conceito de e-retailing. 

Este é um processo de venda de bens ou serviços diretamente ao consumidor final - as chamadas 

transações B2C - através de um canal virtual que passou a estar disponível no fim da década de 90 do 

século XX em algumas empresas de grande dimensão. A par com os notáveis progressos da internet, 

este processo de venda cresceu e consolidou-se rapidamente, tornando-se um meio dinâmico de venda 

de bens, serviços e informação. 

As evoluções tecnológicas verificadas no ambiente do retalho foram evidentes essencialmente a três 

níveis: compras, pagamentos e comunicação: 

• Ao nível das compras destaca-se não só a criação do canal online como também a introdução de cupões de 

desconto que mais tarde evoluíram para cartões de fidelização. Estas medidas fazem parte de estratégias 

defensivas de marketing com foco na retenção dos atuais clientes e no aumento do seu grau de lealdade, uma 

vez que permite assegurar uma relação mais próxima com cada um deles (Gómez et al., 2012; Demoulin e Zidda, 

2008); 

• No campo do pagamento, a introdução de sistemas de códigos de barras foi uma das primeiras inovações a surgir 

(durante a década de 70 do século passado) e continua a ser uma tecnologia imprescindível no retalho. A 

implementação de sistemas de caixas de pagamento automáticas (self-service) foi outra inovação que veio 

melhorar consideravelmente a conveniência do ato de pagamento, uma vez que reduziu consideravelmente o 

tempo gasto em filas. Do lado do retalhista, esta inovação também trouxe vantagens, uma vez que a necessidade 

de força de trabalho nas caixas de pagamento foi diminuída (Fernandes e Pedroso, 2017). Mais recentemente, 

surgiu a chamada tecnologia de pagamento Scan and Go que funciona com base na tecnologia de RFID através 

de tags introduzidas em cada um dos itens à venda na loja. Neste caso, o registo é feito automaticamente e se o 

consumidor possuir uma aplicação mobile com uma conta bancária associada, não necessita de parar na caixa 

de saída para pagar. Também no campo do pagamento, surgiu a tecnologia QueVision que consiste no controlo 

dinâmico do tamanho das filas de espera e que veio dar um importante contributo (Inman e Nikolava, 2017); 

• No que diz respeito à comunicação com o consumidor inclui-se a tecnologia Videocart, que consiste na 

transmissão de anúncios num display posicionado no carrinho de compras. Também a Rede Inteligente da 

Walmart foi outra inovação tecnológica importante no campo da comunicação. Como o próprio nome indica, esta 

tecnologia nasceu e foi implementada nas lojas Walmart e consiste no posicionamento estratégico de ecrãs ao 

longo do espaço físico da loja com o objetivo de transmitir anúncios referentes a produtos localizados nas suas 
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proximidades (Roggeven et al., 2015). A introdução de prateleiras inteligentes capazes de emitir anúncios dirigidos 

a cada consumidor individualmente e de assegurar a dinâmica alteração dos preços dos produtos foi outro 

contributo para o campo da comunicação (Inman e Nikolava, 2017). 

Tendo em conta a crescente utilização de dispositivos móveis digitais (a título ilustrativo, os millennials 

gastam, em média, 90 horas mensais em aplicações móveis), cada vez mais retalhistas estão a tentar 

incluir aplicações mobile eficazmente nos seus modelos de negócios (Rousseau, 2018). 

O conceito de facilidade de uso é um importante aspeto inerente à utilização das novas tecnologias 

e está associado à realização de uma tarefa com pouco esforço e com risco social reduzido. Para os 

retalhistas, este é um aspeto importante a considerar no design de uma tecnologia, uma vez que existe 

uma correlação positiva entre a facilidade de uso de uma tecnologia e a sua adoção por parte dos 

consumidores (Fernandes e Pedroso, 2017). Tendo isso em consideração, Inman e Nikolava (2017) 

puderam constatar que as tecnologias cujo sucesso dependa da adesão e da correta utilização por parte 

dos consumidores - como é o caso das tecnologias de self-service e de scan and go - tiveram resultados 

menos expressivos quando comparadas com aquelas que praticamente passam despercebidas aos 

consumidores – como a tecnologia QueVision. 

Para que uma inovação tecnológica seja uma mais-valia para o retalhista, é importante que os 

benefícios e as vantagens associadas compensem os custos de aquisição/investigação, de instalação e 

de manutenção das mesmas, assim como os custos associados a eventuais perdas (e.g. reações 

negativas dos clientes que podem resultar na sua perda) (Inman e Nikolava, 2017). 

2.2.4. Paradigma atual e perspetivas futuras 

O domínio absoluto das grandes insígnias conquistado ainda no século passado começou a 

desvanecer no início do século XXI, com grande parte das responsabilidades a pertencer às lojas do 

formato discount. No que diz respeito ao retalho de proximidade, a redefinição dos modelos de negócio, 

assim como a associação e cooperação entre os retalhistas e grossistas contribuiu, em certa medida, 

para reduzir a taxa de perda de quota de mercado para os outros formatos, que no fim do século passado 

era bastante elevada  (Santos, 2014). Apesar de a tendência de declínio deste formato ter terminado e de 

começarem a surgir redes de pequenos retalhistas de proximidade a cooperar entre si, estes ainda estão 

incluídos num segmento altamente atomizado, isto é, cada empresa representa ainda um papel muito 

discreto com uma quota de mercado muito reduzida (Bordone, 2017).  

 

Figura 3 – Evolução das vendas em diferentes formatos de retalho (adaptado de Nielsen, 2009). 
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3. Revisão de literatura  

3.1. Comportamento do consumidor 

O comportamento dos consumidores é um aspeto influenciado por diversos fatores de cariz 

económico, sociológico e psicológico e é de extrema importância para os retalhistas. Tal como Peter 

Drucker publicou em 1973: “nenhuma tentativa séria de definição de um negócio pode ser iniciada sem 

ter em conta o consumidor, as suas realidades, os seus comportamentos, as suas expectativas e os seus 

valores”. A proliferação das grandes superfícies representou mudanças consideráveis no comportamento 

de consumo, pois ao reforçarem a associação do lazer às compras, estas lojas tornaram-se um local de 

programa familiar de recreio (APED, 2004). A especialização das atividades comerciais, o aumento das 

operações de cariz impessoal e o maior distanciamento para com o consumidor - que marcaram a 

evolução do ambiente de retalho - reforçaram a necessidade de perceber os aspetos com maior influência 

nas decisões de compra dos consumidores. Nesses aspetos incluem-se os comandos, os impulsos, os 

desejos e as necessidades que iniciam a sequência de atitudes que compõem o comportamento do 

consumidor (Rousseau, 2008).  

De modo a diferenciar diferentes comportamentos de compra, Tordjman distinguiu e classificou cinco 

tipos de compra num estudo elaborado para o Food Marketing Institute (Tordjamn apud Rousseau, 2008): 

 - Compras de rotina: abastecimento de artigos para o lar para um período de 3 a 7 dias; 

 - Compras de armazenamento: para bens de longa duração ou utilização mais frequente; 

 - Compras complementares: artigos que, pontualmente, falham em casa; 

 - Compras do dia: associadas a bens frescos como pão, frutas e legumes; 

 - Compras de aventura: em que o consumidor pretende descobrir novos produtos ou sentir prazer 

no ato de compra. 

Em relação à evolução das tendências de consumo, um estudo desenvolvido pela APED em 2009 

indicou que a escolha do formato de loja depende essencialmente do preço, da diversidade da oferta e 

da conveniência. Já em 2013, os resultados de um estudo desenvolvido pela consultora Nielsen 

apontaram que, para os europeus, os aspetos fundamentais na escolha de uma loja são a sua localização, 

conveniência e acessibilidade, a cuidada e organizada apresentação dos produtos nas prateleiras, a 

rapidez e agilidade no ato de compra assim como a simpatia dos funcionários. Em 2017, a conveniência 

e a sensação de prazer no ato da compra foram dos fatores que mais influenciaram as escolhas dos 

consumidores, assim como a proximidade - que se revelou tanto uma tendência global como local 

(Cetromarca, 2018). Para o mesmo ano, o estudo ‘Have you met the new consumer?” desenvolvido pela 

Deloitte (2017) acrescenta a confiança como outra grande tendência, revelando que os consumidores se 

interessam por saber a origem dos bens alimentares que consomem e valorizam a sua responsabilidade 

social e ambiental numa altura em que o interesse e a preocupação pela sustentabilidade do planeta e da 

sociedade são cada vez maiores. 

A Euromonitor (2019) apresentou um estudo no qual são apresentadas as dez principais tendências 

de consumo para 2019. Em seguida apresentam-se aquelas que foram consideradas mais relevantes no 

contexto deste estudo: 

- ‘Menos é mais’: os consumidores estão a preferir bens mais simples e que privilegiem a 

qualidade, em detrimento daqueles que são genéricos e produzidos em massa;  
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- ‘Juntos digitalmente’: a evolução das tecnologias e em especial da qualidade da internet 

possibilita novas experiências de consumo assim como permite a ligação entre pessoas espalhadas pelo 

mundo;  

- ‘Todos são especialistas’: as empresas precisam de inovar constantemente, reduzir os preços e 

tornar a experiência de compra mais atrativa para os consumidores, uma vez que a máxima de que ‘o 

cliente tem sempre razão’ nunca foi tão válida como nos dias de hoje; 

- ‘Cuidar de mim mesmo – consumidor consciente’: os consumidores estão a dar mais prioridade 

à saúde, felicidade e simplicidade. O consumidor está disposto a gastar mais não só com cuidados 

próprios como também em medidas que visem o bem-estar ambiental e de outros seres vivos;  

- Mundo sem plástico: os consumidores estão dispostos a pagar mais por produtos recicláveis e 

eco-friendly;  

- ‘Quero agora’: o nível de vida ocupado e stressante leva os consumidores a exigir mais das 

empresas e a desejar entregas de produtos e serviços com mais rapidez e simplicidade; 

 

Para a Centromarca (2018), as tendências para 2019 são essencialmente ao nível da inovação, 

conveniência, personalização do serviço e o canal online. Nesse estudo foi também dado destaque aos 

consumidores séniores, que foram considerados um grupo de consumidores-chave para o ano de 2019. 

Numa publicação da Centromarca (2017), a diretora de serviços de retalho da Nielsen, Ana Paula 

Barbosa destacou as inovações como um ponto fulcral na conquista de lealdade dos consumidores e 

salienta que se estas forem implementadas de forma eficaz, permitem mudar o comportamento dos 

consumidores e colocar uma empresa num patamar além da concorrência. 

De acordo com o ponto de vista de Rousseau (2008), é no campo dos preços, promoções e rotura 

de stocks que os consumidores são mais sensíveis e reativos e na ótica do mesmo autor, o consumidor 

compra com lógica, mas também é movido por comportamentos irracionais e como tal, sugere que os 

retalhistas se coloquem do lado dos seus clientes, de forma racional e científica (Rousseau, 2016). 

3.1.1. Tipos de compra (planeada vs por impulso)  

Os consumidores visitam as lojas com o objetivo primário de satisfazer as suas necessidades 

funcionais emergentes, no entanto, muitas vezes procuram também outros valores como o recreio, a 

socialização e a gratificação própria (Teller et al., 2008). Rousseu (2008) associou as necessidades 

funcionais ou racionais de um consumidor às características dos produtos e as psicológicas ou emocionais 

à gratificação pessoal que os consumidores recebem perante a compra ou utilização dos mesmos. A 

experiência de compra tem também uma forte correlação com fatores de ordem psicológica e emocional, 

uma vez que é um tipo de experiência altamente pessoal e que afeta em grande medida a satisfação, 

reincidência de compra, confiança e lealdade dos consumidores (Micu et al., 2019). 

Rousseau (2008) dividiu o ato de compra em dois ramos distintos: compras planeadas e compras por 

impulso. As primeiras ocorrem como fruto de uma decisão prévia ponderada na qual a componente da 

pesquisa de informação é relevante. Quanto às compras por impulso, estas dizem geralmente respeito a 

compras não previstas e realizadas rapidamente, e estão na maioria das vezes reservadas a artigos 

baratos. São normalmente realizadas quando o consumidor se encontra sozinho ou está deprimido e 

podem ser divididas em cinco variantes: compra por impulso planificada, relembrada, sugerida, pura e por 

associação (Rousseau, 2008). 
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Teller, Reutterer e Schnedlitz (2008) fizeram a distinção entre os valores de compra hedónicos e 

utilitários. Nos utilitários concentram-se os mais genéricos objetivos de compra – obter o produto certo ao 

preço certo e perante o mínimo esforço – e os valores hedónicos estão, para este autor, associados ao 

campo emocional e do entretenimento e estão ligados às compras por impulso.  

3.1.2. Reação ao preço e a promoções 

Na ótica dos consumidores e nos dias de hoje, o preço é a quantidade de dinheiro necessária para 

adquirir um determinado bem ou serviço. Apesar de o grau de sensibilidade ao preço variar em função 

dos segmentos de mercado, dos grupos de consumidores e dos tipos de bens, qualquer consumidor 

consciente é minimamente sensível a este fator. O conceito de elasticidade-preço da procura pretende 

medir a sensibilidade dos consumidores, no que diz respeito à procura, perante variações do nível de 

preços e é definido como o quociente entre a variação percentual da quantidade procurada e a variação 

percentual do preço desse artigo ou tipo de artigos. Se o quociente for superior a 1 estamos perante um 

cenário de elevada elasticidade, característico de bens não essenciais e de luxo, que na maioria dos 

casos têm bastantes substitutos próximos. Se o valor for inferior a 1, estamos perante bens de baixa 

elasticidade, isto é, bens essenciais e sem substitutos próximos (Lima, 2011). A elasticidade-preço da 

procura pode ser influenciada por vários fatores. A comunicação dirigida aos consumidores sobre um 

determinado produto através de campanhas promocionais ou de propaganda permite dar mais 

credibilidade às marcas e, a partir daí, tornar os consumidores menos sensíveis a aumentos de preços. 

O estado da economia é outro fator determinante para o conceito de elasticidade, uma vez que em 

períodos de recessão ou diminuição do poder de compra, os bens de luxo, essencialmente, sofrem um 

aumento na sensibilidade dos consumidores à variação dos preços – a procura torna-se mais elástica 

para esses bens (Ross, 2018). 

A reação dos consumidores ao preço dos produtos é uma preocupação constante e intemporal dos 

retalhistas, uma vez que tem grande influência na escolha da loja, das marcas e dos bens a adquirir por 

parte dos consumidores assim como influencia a popularidade e reputação da própria loja (Rousseau, 

2008). Ao ser um fator que interfere em grande medida com as decisões de compra dos consumidores, a 

questão do preço é uma preocupação ainda mais vincada para os pequenos retalhistas de proximidade, 

uma vez que a incapacidade de acompanhar a escala de compra das grandes insígnias os impossibilita, 

muitas vezes, de assegurar um preço competitivo. No entanto, no estudo Global Retail Growth Strategies 

Survey da Nielsen (2016), é evidenciado que o preço do produto já não é tão valorizado entre os 

consumidores. Inversamente, a qualidade e frescura dos produtos, a localização conveniente da loja, a 

disponibilidade dos produtos na loja, a rapidez e a conveniência de compra são aspetos cada vez mais 

considerados (Nielsen, 2016; Rousseau e Santos, 2015). De acordo com o estudo ShopperTrends (2018) 

da Nielsen, os consumidores portugueses são os consumidores europeus com menos conhecimento 

sobre o preço dos produtos (apenas 48%), mas ainda assim procuram as promoções e estão atentos às 

alterações de preços. Para reforçar esta ideia, Rousseau (2008) salienta que a perceção dos clientes face 

ao preço nem sempre corresponde ao seu nível real, uma vez que em regra geral, os consumidores 

possuem apenas uma perceção dos preços dos bens que adquirem.  

A promoção é uma atividade composta por uma série de técnicas visadas a ajudar temporariamente 

o desenvolvimento das vendas. Os principais objetivos dos distribuidores ao realizar uma campanha 
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promocional são: o aumento das vendas de um produto ou família de produtos, a melhoria do índice de 

rotação de uma referência, colaboração com um fornecedor em campanhas de lançamento de novas 

referências ou ainda o reforço da animação de uma secção ou da totalidade da loja (Rousseau, 2008). 

Num relatório apresentado pela APED (2018), citando dados da Nielsen, foi revelado que no ano de 

2017 e em Portugal, 45% das compras foram realizadas em ambiente promocional, um valor cerca de 2% 

superior ao registado no ano de 2016. As companhas de baixo preço e as promoções foram consideradas 

por 33% dos consumidores como fatores a considerar na seleção do local de compra (IPAM, 2019) e num 

estudo de Urriza, Cebollada e Tarira (2017) foi evidenciado que os consumidores mais sensíveis às 

promoções são aqueles que preferem o canal offline. 

Apesar de os consumidores estarem visivelmente viciados em promoções e em campanhas 

agressivas de preço baixo, a diretora de serviços de retalho da Nielsen considera que as inovações ao 

nível do serviço estão a ser bem recebidas pelos consumidores e a contribuir para o aumento da lealdade 

dos mesmos (Centromarca, 2017). 

3.1.3. Reação à qualidade dos produtos  

Um estudo do IPAM (2019) revelou que a qualidade dos bens alimentares é um aspeto valorizado 

por 36% dos inquiridos, enquanto que apenas 15% dos envolvidos consideram o preço dos produtos um 

fator importante e decisivo. No entanto, segundo um estudo desenvolvido pela Mediapost (2019), a 

relação qualidade/preço é determinante na escolha de um produto no momento da compra para 70,3% 

dos consumidores inquiridos (Grande Consumo, 2019). Na componente da qualidade inclui-se não só a 

qualidade do próprio bem como também a qualidade do serviço prestado na loja física. Dabholkar, Thorpe 

e Rentz (1996) propuseram uma estrutura hierárquica na qual são apresentadas as dimensões mais 

valorizadas pelos consumidores na questão da qualidade do serviço. São apresentadas cinco dimensões 

distintas, mas altamente correlacionadas: 

 - Aspeto físico: além da aparência das instalações físicas, também a conveniência oferecida ao 

consumidor pelo layout da loja física é incluída nesta dimensão; 

 - Confiança: para os consumidores, a confiança deriva do cumprimento das promessas feitas 

pelos retalhistas e pela sua eficiência e prontidão; 

 - Interação pessoal: diz respeito à confiança que os clientes depositam nos funcionários da loja 

assim como à amabilidade e disponibilidade que demonstram para ajudar os consumidores; 

 - Resolução de problemas: esta componente diz respeito ao tratamento das devoluções e trocas 

assim como de reclamações de clientes; 

 - Política da loja: é uma dimensão que captura os aspetos que afetam a qualidade do serviço e 

que são diretamente influenciados pelas políticas da loja. Inclui-se, por exemplo, o horário da loja e até 

que ponto é que este cumpre com as expetativas dos consumidores ou é sensível às necessidades dos 

potenciais clientes. 

O aumento da oferta de lojas especializadas tem sido um aspeto bastante valorizado pelos 

consumidores mais exigentes no aspeto da qualidade do produto aumentado. Tendo em conta a 

indiferenciação que tem vindo a caracterizar a indústria do retalho atual, este tipo de lojas e conceito 

diferenciado surge como uma oportunidade de explorar vantagens competitivas (Rousseau, 2018). 
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3.1.4. Reação a novas tecnologias 

As evoluções tecnológicas que têm ocorrido nas últimas décadas têm levado a consideráveis 

mudanças no estilo de vida e comportamento dos consumidores. Além de facilitarem os consumidores na 

pesquisa de informações, as inovações tecnológicas no retalho vieram alterar a forma como os 

consumidores passaram a comunicar entre si, e também com o retalhista, uma vez que os canais foram 

ficando menos físicos (maior incidência de plataformas virtuais) e mais integrados, permitindo, por 

exemplo, a comparação dos preços, verificação da disponibilidade e compra dos produtos sem a 

necessidade de deslocação à loja física (Inman e Nikolava, 2017). 

Apesar de a chegada dos canais virtuais ter mudado o paradigma do retalho, grande parte dos 

consumidores utilizam a loja física para muito mais do que apenas realizar as compras: 32% dos 

consumidores assume que a procura de inspiração é um dos motivos para se deslocar a uma loja física, 

33% salienta o papel da pesquisa, 55% vão efetivamente com o intuito de realizar uma compra e 14% 

retornam à loja em atividades pós-compra. Rousseau (2018) salienta ainda que, apesar dos notáveis 

desenvolvimentos associados ao canal de compras virtual, na categoria de bens de grande consumo, os 

consumidores portugueses ainda realizam as suas compras maioritariamente na loja física, remetendo 

apenas 1% do total das compras para plataformas digitais móveis como os smartphones (Rousseau, 

2018).  

Comportamento de compra em múltiplos canais  

A disponibilização de mais do que um canal de vendas tem vindo a afetar o comportamento de 

compra de diferentes consumidores a vários níveis. Na realidade, a compra em múltiplos canais é um 

comportamento utilizado por diferentes grupos de consumidores: os que são sensíveis ao preço recorrem, 

a cada compra, ao canal que oferecer o preço mais baixo, e os que privilegiam a conveniência e a 

qualidade do serviço optam pelo canal que permita obter a experiência de compra mais cómoda e rápida 

em cada situação e cenário (Kwon e Jain, 2009). Os mesmos autores constatam que os adeptos de 

compras em múltiplos canais tanto são levados por motivações de ordem hedónica (procura por 

experiências que confiram satisfação e prazer) como utilitária (procura por meios de suprir as 

necessidades básicas). 

Um dos desafios associados à disponibilização de múltiplos canais está relacionado com o facto de 

os consumidores esperarem obter experiências de compra semelhantes independentemente do canal 

escolhido e procurarem indiferenciadamente as vantagens e desvantagens de cada um dos canais. 

Perante a necessidade de cumprir com essas necessidades, abriu-se espaço para o desenvolvimento de 

estratégias de omnichannel, que são caracterizadas pela integração perfeita das experiências de compra 

através de todos os canais disponíveis (Rousseau, 2014; Verhoef et al., 2015). Na mesma publicação é 

evidenciado que 84% dos utilizadores de smartphones utilizam esses como um suporte para realizar as 

compras quando estão na loja física e que 82% utilizam motores de busca em vez do site ou app do 

retalhista. Para reforçar a ideia da integração entre os canais físicos e virtuais, Rousseau (2018) salientou 

que, mesmo contra a crença de alguns retalhistas do canal tradicional, o canal online é uma ferramenta 

poderosa para conduzir os consumidores às lojas físicas, uma vez que cerca de três quartos dos 

consumidores visitam a loja física após uma pesquisa na web.  
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Tendo em conta que a possibilidade de escolher entre múltiplos canais é valorizada por um grande 

número de consumidores de diferentes perfis, o multichannel e o omnichannel poderão ser consideráveis 

fontes de diferenciação e vantagem competitiva (Morais et al., 2018).  

Perceção de risco de compra 

O conceito de risco de compra é afetado por quatro diferentes dimensões - temporal, financeira, 

psicossocial e física – e está relacionado não só com o risco apercebido pelos consumidores ao longo 

das várias fases da experiência de compra, como também com a falta de confiança no retalhista escolhido 

(Mitchell e Harris, 2005). Para a maior parte dos consumidores, o risco associado à compra é 

consideravelmente maior num canal virtual, uma vez que este não permite ver presencialmente os artigos 

assim como existe a necessidade de fornecer dados pessoais para realizar uma transação online - 

componente psicossocial e financeira do risco (Zhuang et al., 2018; Mitchell e Harris, 2005). Nesse 

sentido, o receio da violação de dados e da privacidade dos consumidores tem levado a um crescimento 

do e-retailing mais inibido do que o esperado (Inmam e Nikolava, 2017). 

3.1.5. Conveniência e experiência de compra 

A consultora Nielsen salienta a importância da conveniência, assumindo que “num mundo atual hiper-

conectado, a conveniência é a derradeira moeda” (Nielsen, 2018). Para Gupta e Sharma (2014) o conceito 

de conveniência dos serviços de retalho é uma construção multidimensional que engloba seis dimensões: 

procura de informação, acesso, seleção, garantia, transações e conveniência pós-compra. Outra definição 

associa-se com a perceção dos consumidores relativamente ao tempo e esforço (físico, cognitivo e 

emocional) despendidos durante o processo de compra, que vai desde o reconhecimento de um problema 

ou necessidade até à fase pós-compra. Clulow e Reimers (2009) destacam a componente dos custos 

como um dos principais elementos na questão da conveniência e assumem mesmo que, de modo a poder 

definir a conveniência no retalho, é necessário que todos os custos sejam identificados, à priori, de modo 

a tomar medidas que visem reduzi-los ou eliminá-los. No campo tecnológico, as seis dimensões da 

conveniência ao nível do e-commerce são: o acesso, a pesquisa, a avaliação, a transação, a posse e a 

conveniência pós-compra, e para que seja assegurada a satisfação dos clientes deste canal virtual, os 

retalhistas online deverão focar-se nestes seis fatores. A dimensão do acesso é bastante valorizada pelos 

utilizadores e diz respeito à flexibilidade com que os mesmos podem aceder ao espaço virtual da loja - 

inclui a acessibilidade dos websites assim como aspetos psicológicos como o conforto (Jiang, et al., 2011). 

Enquanto que nas lojas físicas cerca de 58% dos consumidores querem provar e tocar nos produtos antes 

de os adquirir, nos canais virtuais, a prioridade, para cerca de 30% dos utilizadores, é a comodidade, 

seguida da possibilidade de entregas ao dominílio e a possibilidade de comparar preços e produtos, 

ambos com um peso de 28% na prioridade (Mediapost, 2019). 

Perante as tremendas mudanças socioeconómicas, o progresso tecnológico, a melhoria nas 

questões de igualdade de género, a maior competitividade do ambiente de negócios e o aumento do 

interesse relativamente às questões de lazer e desenvolvimento pessoal, tem ocorrido um efeito 

significativo na perceção dos clientes relativamente ao seu uso de tempo e energia (Gupta & Sharma, 

2014). No campo de bens alimentares, cada vez mais existe nas lojas de retalho a oferta de kits de 

refeições individuais prontas, bebidas embaladas inspiradas no serviço de restaurante assim como outros 
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alimentos que simulam os sabores e emitam os formatos utilizados na restauração e que permitam ao 

mesmo tempo poupar tempo e, eventualmente, dinheiro (Aqui é Fresco, 2018).  

Para Reimers e Clulow (2004) um centro de retalho oferece conveniência quando minimiza os custos 

espaciais, temporais e de esforço na atividade de compra. As estratégias existentes para a questão da 

conveniência espacial incluem limitar o tamanho do espaço da loja, criar um design físico compacto assim 

como permitir a criação de clusters compatíveis no mesmo espaço físico ou num espaço anexo próximo. 

Nesses incluem-se por exemplo, a inclusão de serviços postais no espaço físico da loja (correios) assim 

como a criação de uma zona reservada ou integrada no espaço da loja dedicada a serviços de cafetaria 

e pastelaria ou até mesmo de restauração. 

Para cerca de 87% dos especialistas que participaram num estudo da Confagri (2018), as 

preferências dos consumidores incidirão essencialmente nos canais de proximidade e canais curtos de 

distribuição. No que diz respeito à questão da experiência de compra, na perspetiva de Rousseau (2018), 

atualmente, não é suficiente que um retalhista venda apenas bons artigos ou preste um serviço de 

qualidade, e é de extrema importância que assegure também uma experiência de consumo inesquecível 

aos seus clientes. 

3.1.6. Preocupação ambiental – sustentabilidade e ecologia 

Além de a sustentabilidade e a ecologia serem hoje preocupações comuns a grande parte dos 

consumidores, também as empresas estão a tornar-se mais sensíveis a estes aspetos. Relativamente ao 

consumo sustentável, 11,4% dos inquiridos assumem que consomem comida biológica muitas vezes e 

27,8% consomem comida produzida em Portugal também muitas vezes. O IPAM (2018) sugere que até 

2027 o consumo alimentar será baseado essencialmente em produtos agroalimentares sustentáveis com 

indicação da pegada de carbono, e ao nível da produção de bens alimentares, a agricultura sintrópica8 

apresenta-se como um sistema de cultivo identificado por grande parte dos especialistas como uma forte 

tendência para a mesma meta de 2027. Na indústria da distribuição, o conceito de Slow Food (oposto ao 

Fast Food) poderá vir a ser uma aposta do canal Horeca português (IPAM, 2018). 

Algumas tendências alimentares que têm marcado os últimos anos têm sido o veganismo, 

vegetarianismo e outras práticas alimentares que visem a redução do consumo de bens de origem animal 

- estas são medidas que contribuem ativamente para a melhoria da sustentabilidade do planeta 

(Rousseau, 2018). A origem dos bens de consumo e a forma de produção e cultivo também se têm tornado 

aspetos bastante valorizados, uma vez que a distância percorrida até ao consumidor final representa 

consideráveis implicações ambientais, e a utilização de pesticidas e outros químicos contribui também 

negativamente para o campo da sustentabilidade ambiental (Rousseau, 2018).  

A consciencialização ambiental dos consumidores estende-se à problemática questão do uso de 

plásticos, seja nas embalagens dos próprios produtos ou em sacos para transportar as compras. Dados 

da Euromonitor Internacional indicam que cerca de 63% das embalagens de todos os produtos 

alimentares, bebidas, rações de animais e artigos de beleza e de cuidados para a casa são feitas de 

plástico. Apesar de este material se ter tornado um grande aliado em questões de versatilidade, 

durabilidade e de redução de desperdícios alimentares, este tem vindo a causar diversos problemas 

 
8 Agricultura sintrópica – baseia-se nas máximas de desenvolvimento sustentável e tem como objetivo trabalhar 

a favor da natureza, associando cultivos agrícolas com florestais e recuperando os recursos com base em conceitos 
ecológicos (Dias & Dias, 2017). 
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ambientais, especialmente ao nível dos ecossistemas marítimos (Euromonitor, 2019). Relativamente aos 

sacos de plástico leves utilizados para transportar as compras, num comunicado de imprensa de 2015 do 

Parlamento Europeu foi publicada uma legislação sobre a redução do consumo de sacos de plástico leves 

na EU. Esta nova diretiva requeria que os estados garantissem um consumo anual inferior a 90 sacos de 

plástico leves por pessoa até ao final de 2019 e inferior a 40 até ao final de 2025.  

Qiao e Wu (2019) mostraram que as empresas com preocupações ambientais estão mais sujeitas a 

atingir melhores performances financeiras uma vez que ficam sujeitas a uma melhor avaliação por parte 

dos investidores.  

3.1.7. Influências demográficas: género, idade e posição familiar 

Relativamente às diferenças de comportamentos de compra entre os consumidores masculinos e 

femininos, Rousseau (2016) mostrou que o homem e a mulher agem de forma muito díspar. Alguns 

estudos utilizados por este autor mostram que, apesar de os homens se deslocarem com menos 

frequência à loja, registam montantes médios de compra mais elevados. Os homens optam geralmente 

pela loja mais próxima de modo a satisfazer as necessidades mais imediatas e preferem fazer as compras 

num só local, enquanto as mulheres, geralmente, são encarregues de fazer as compras para o lar, 

demoram mais tempo nas compras e preferem diversificar as compras por várias insígnias diferentes. As 

mulheres são mais adeptas de promoções do que os homens e são também mais sensíveis à diversidade 

da oferta do que ao preço. Apesar disso, os consumidores do sexo feminino mostram-se menos poupadas 

do que os do sexo masculino, uma vez que são mais influenciados por aspetos hedónicos (Rousseau, 

2016). 

Relativamente à questão demográfica, em Portugal, por um lado a população está a diminuir e por 

outro a proporção de idosos está a aumentar de forma considerável. No que diz respeito à densidade 

populacional por zona geográfica, verifica-se que esta é substancialmente maior nas zonas litoral Norte e 

centro (em especial na grande Lisboa). Para Bordone (2019), as zonas urbanas de forte densidade 

populacional são a chave para o sucesso dos pequenos retalhistas no futuro, e talvez a única forma de 

assegurar a sua sobrevivência. O autor relaciona também que uma diminuição da densidade populacional 

numa determinada região está na maioria das vezes associada a um envelhecimento da população, o 

que cria um cenário duplamente negativo em termos de dinâmica económica.  

Segundo um estudo da Kantar (2018), os centennials9, um novo grupo de consumidores que em 2019 

atingiram os 22 anos de idade, têm uma influência considerável nas principais decisões dos gastos 

familiares e nas fidelizações às marcas, e Rousseau (2008), no seu livro Manual de Distribuição, destaca 

também a importância das crianças nas decisões de compra, referindo que a sua opinião é muitas vezes 

determinante nas escolhas - dados de 2005 do Diário Económico apontam que estes consumidores mais 

novos influenciavam 43% das compras realizadas pelos seus pais. No entanto, as estratégias das marcas 

e dos retalhistas deverão ter como objetivo, não só a conquista dos miúdos, como também deverão 

convencer os graúdos, ao assegurar que um determinado bem ou serviço traga benefícios evidentes para 

os seus filhos (Rousseau, 2008). 

 
9 À semelhança do conceito de Millennials, a definição do intervalo de idades que compõem este grupo não é o 

mesmo para todos os autores. Neste estudo, irá considerar-se que compreende os jovens nascidos entre 1997 e 
2010 (Jornal Expresso, 2017). 
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3.2. Estratégias 

Sun Tzu, num tratado militar escrito na China no século IV a.c., associou o conceito de estratégia à 

escolha do caminho mais vantajoso para a obtenção de uma determinada meta. A obtenção desse 

caminho era sustentada essencialmente por aspetos humanos e morais, tais como a liderança e 

honestidade, aliados à capacidade de adaptação e flexibilidade associada ao bambu (Santos, 2014). 

Rousseau (2014), numa fusão entre o marketing e o budismo, utilizou também o bambu como metáfora 

para o desenvolvimento de um negócio, defendendo que, para que este seja bem-sucedido é necessário 

que crie raízes profundas, nunca esteja só nem crie galhos, esteja oco de aspetos inúteis e que acima de 

tudo, cresça na direção certa e seja flexível.  

Para além deste ponto de vista, existe um grande número de definições para o conceito de estratégia, 

que apesar de não convergirem na totalidade, têm alguns aspetos em comum. Para Peter Drucker, 

estratégia é uma teoria empresarial relativa ao modo de ganhar vantagem competitiva. Já Alfred Chandler 

considera este conceito como a determinação dos objetivos de longo prazo e o respetivo caminho e 

alocação de recursos necessários para atingir essas metas. Michael Porter defende que uma estratégia 

competitiva tem a ver com ‘ser diferente’, justificando que é necessário escolher deliberadamente um 

diferente conjunto de atividades que sejam capazes de fornecer um mix de valor único (Johnson et al., 

2011). Este autor assume ainda que existem dois fatores centrais na escolha de uma estratégia: a 

atratividade da indústria a longo prazo e a posição competitiva relativa dentro dessa indústria. Ambos os 

fatores são dinâmicos, uma vez que o paradigma dos mercados está em constante mudança e além disso, 

nenhum deles individualmente é suficiente para guiar a escolha de uma estratégia (Porter, 1985). 

3.2.1. Análise Estratégica do retalho 

De modo a perceber melhor o mercado do retalho, especificamente em Portugal, em seguida foram 

apresentadas algumas ferramentas para avaliar uma empresa tanto a nível interno como externo (análise 

SWOT), para examinar os diferentes fatores que afetam este mercado (análise PESTLE) assim como 

para analisar a atratividade do mercado retalhista (5 forças de Porter). 

Análise SWOT ao retalho de proximidade 

Esta ferramenta permite analisar uma empresa tanto a nível interno como externo. A nível interno, as 

letras S e W dizem respeito às forças (Strenghts) e fraquezas (Weaknesses) referentes aos recursos e 

competências da empresa. Já ao nível da análise externa, as letras O e T referem-se às oportunidades 

(Opportunities) e ameaças (Threats) do ambiente negocial envolvente à empresa. Os objetivos 

fundamentais destas análises são, por um lado, reduzir as ameaças e aproveitar as melhores 

oportunidades do meio e por outro lado permitir criar opções estratégicas e avaliar os possíveis cenários 

de resultados (Johnson et al., 2011). Sendo uma análise SWOT capaz de permitir um olhar objetivo sobre 

os recursos e competências de uma empresa e de avaliar o paradigma do mercado, vale a pena analisar 

especificamente o setor do retalho de proximidade. No ponto ‘2.2.2. – Retalho de proximidade’ deste 

estudo foram enumerados alguns dos pontos fortes e pontos fracos associados ao retalho de proximidade, 

e nesta secção apresentaram-se as oportunidades e ameaças que caracterizam este formato e que 

permitem completar a análise SWOT deste segmento de mercado. Em anexo está expressa uma figura 

com um resumo das quatro componentes que compõem a análise SWOT (ver anexo D com o quadro-

resumo) (Santos, 2014; APED, 2004). 
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 - Oportunidades: as mudanças verificadas ao nível do comportamento dos consumidores estão a 

resultar numa diminuição da procura por grandes superfícies de retalho, o que poderá resultar num retorno 

progressivo de clientes ao formato tradicional; a possibilidade de adesão a redes nacionais de lojas 

através de associações ou integrações é, neste momento, uma boa oportunidade para os retalhistas de 

proximidade melhorarem a performance dos seus negócios; a componente emocional dos consumidores 

é outro aspeto que pode ser explorado no retalho de proximidade, uma vez que, de acordo com a APED 

(2004), no retalho de proximidade, os consumidores são mais facilmente influenciados por motivações de 

ordem hedónica.  

 - Ameaças: A forte concorrência imposta pela grande distribuição e pelas mais recentes lojas 

discount tem sido, para os retalhistas de proximidade, uma das maiores ameaças nos últimos anos; o 

aumento da concentração de mercado num numero reduzido de insígnias tem também representado uma 

ameaça às vendas dos retalhistas de proximidade; os avanços da tecnologia (tanto ao nível de 

equipamento na loja física como também ao nível do e-commerce) resultam também numa ameaça para 

estes retalhistas, uma vez que a escassez de recursos que os caracteriza, não permite a realização de 

elevados investimentos com frequência -  resultando em ameaças à resiliência e ao sucesso destas 

empresas. 

Matriz de Ansoff – estratégias de penetração ou desenvolvimento  

A matriz de Ansoff é uma ferramenta usada para ajudar a desenvolver estratégias de negócio e a 

projetar o crescimento tanto ao nível dos produtos como dos mercados (Haq et al., 2008). A análise do 

posicionamento de uma empresa nestas duas componentes permite perceber o seu comportamento no 

meio em que está inserida assim como pode ser uma importante ajuda na tomada de decisões face a 

estratégias futuras. Em 1977, Ansoff afirmou que o processo de reconhecimento de uma empresa pode 

ser conseguido através da análise do binómio produto/mercado, que se mostrou uma ferramenta de 

planeamento estratégico bastante útil na diversificação do risco (Ansoff apud Bastos, 2013; Ansoff apud 

Loredana, 2016). 

Existem quatro estratégias que se distinguem pelo tipo de produto produzido ou comercializado por 

uma empresa e pelo tipo de mercado no qual estiver inserida. Em seguida apresenta-se possíveis 

estratégias a implementar no setor de retalho, tendo em conta os quarto campos da matriz de Ansoff 

(Ansoff, 1987; Santos, 2014): 

 - Penetração no mercado: é uma estratégia de ‘fidelização’ que consiste na tentativa de vender 

maior quantidade de produtos já existentes aos seus atuais clientes. Normalmente estão associados 

maiores gastos com aspetos promocionais, como propaganda ou venda pessoal (Bastos, 2013).  

 - Desenvolvimento do produto: esta estratégia exige que sejam desenvolvidos novos produtos 

para servir os clientes já existentes – intensificação dos canais já existentes (Bastos, 2013; Santos, 2014). 

 - Desenvolvimento do mercado: são vendidos os mesmos produtos, mas em novos mercados. 

Associado às estratégias de internacionalização propostas por Rousseau (2018), em que as empresas se 

lançam em novos mercados para obter uma posição competitiva mais sustentável perante menos 

concorrência (Santos, 2014). 

 - Diversificação: uma estratégia assente no desenvolvimento de novos produtos dirigidos a novos 

mercados, a qual deverá também ter um foco especial na comunicação. É o tipo de estratégia mais 
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arriscado das quatro propostas na matriz de Ansoff, uma vez que a empresa não beneficia da reputação 

dos produtos nem está estabelecida no mercado (Bastos, 2013; Santos, 2014). 

 
Produto 
existente 

Produto Novo 

Mercado 
Existente 

Penetração de 
Mercado 

Desenvolvimento 
de Produtos 

Mercado Novo 
Desenvolvimento 

de Mercado 
Diversificação 

Figura 4 – Matriz Ansoff (Haq et al., 2008; Ansoff, 1987) 

Na perspetiva de Félix (2012), os grandes grupos internacionais de retalho irão continuar a adotar 

estratégias de desenvolvimento de mercados sobretudo em países emergentes, pois são países com 

elevada densidade populacional e reduzida oferta de lojas assim como existe uma previsão do aumento 

do poder de compra dessas sociedades. No que respeita especificamente à rede de lojas AEF, as 

principais metas estratégicas passam pela expansão do número de lojas de nível II e pelo aumento da 

qualidade em cada uma das lojas já existentes. Relativamente à questão do aumento da qualidade das 

lojas, trata-se de uma estratégia de ‘Desenvolvimento do produto’, que se baseia no desenvolvimento de 

novos produtos (bens e/ou serviços) para servir os clientes existentes. No que se refere à expansão do 

número de lojas por todo o país (em especial em zonas onde a incidência de lojas AEF é menor),  a rede 

AEF está a adotar uma estratégia de ‘Desenvolvimento de mercado’ (assume-se, neste caso, que o 

conceito de mercado é definido num ponto de vista geográfico). No entanto, se o conceito de mercado for 

definido com base nas características dos clientes (e assumindo que os clientes de Portugal apresentam 

características semelhantes) esta estratégia de expansão de lojas assenta no ramo da ‘Penetração de 

mercado’. 

Análise das 5 forças de Porter no retalho de proximidade 

O modelo das 5 forças de Porter é útil na análise da atratividade de uma indústria em termos de cinco 

diferentes forças competitivas que juntas constituem a estrutura da indústria. A mensagem de Porter 

pretende sugerir que uma indústria na qual estas forças sejam de elevada intensidade, não é atrativa para 

os incumbents10 (Johnson et al., 2011). De seguida apresenta-se a análise das cinco forças de Porter no 

retalho de proximidade através da especificação dos aspetos que afetam cada uma delas: (Porter, 2008; 

Santos, 2014): 

 - Ameaça de novas entradas: é baixa devido à grande concentração de mercado, limitações legais 

e elevados custos de marketing (essencialmente ao nível da promoção e da escolha do mercado-alvo); 

 - Ameaça de produtos substitutos: é média/elevada devido ao aumento da qualidade dos produtos 

de marca própria e de marca do distribuidor, assim como devido ao crescimento dos formatos de lojas 

discount que detêm marcas próprias exclusivas; 

 
10 Incumbents: em marketing, este conceito define os players já existentes a operar numa determinada indústria 

(Johnson et al., 2011) 
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 - Poder negocial dos clientes: apesar de durante a última crise económica, esta força ter sido 

afetada devido à diminuição do poder de compra das famílias, esta ameaça continua bastante elevada, 

pois os custos de mudança continuam a ser muito baixos ou inexistentes; 

 - Poder negocial dos fornecedores: a intensidade desta força vai depender da quota de mercado 

do retalhista em questão assim como do tipo de parceria que estiver estabelecida entre ambas as partes;  

 - Rivalidade competitiva: esta força está no centro da análise das 5 forças de Porter. Num mercado 

estagnado com muitas empresas e perante uma elevada indiferenciação de produtos, esta força tende a 

ser elevada, em especial para os retalhistas de proximidade que acabam por sair em desvantagem 

competitiva. 

Como foi vista na análise acima, apesar de a ameaça de entrada de novas empresas ser baixa no 

retalho de proximidade (uma vez que os custos de entrada superam muitas vezes as possibilidades deste 

tipo de empresários), tanto a ameaça de produtos substitutos e a rivalidade competitiva, como o poder 

negocial dos clientes são elevados. Numa época em que são notáveis as constantes mudanças ao nível 

do comportamento do consumidor que inclui a procura por bens e serviços inovadores, o lançamento de 

novas referências de produtos (com destaque para os biológicos/saudáveis) e o surgimento de novas 

marcas de distribuidor podem representar uma ameaça considerável para os produtores e retalhistas 

existentes. Com isto, a rivalidade competitiva entre os players é também aumentada, uma vez que existem 

mais empresas a disputar o mesmo espaço. O poder negocial dos consumidores é uma força que 

permanece elevada, uma vez que os custos de mudança continuam baixos, independentemente das 

campanhas de fidelização que possam ser impostas pelos retalhistas. Tendo em conta a intensidade 

destas forças, o retalho de proximidade é visto como um setor pouco atrativo aos olhos de novas 

empresas, uma vez que os retornos esperados não parecem compensar as dificuldades e exigências para 

entrar neste negócio (Santos, 2014). 

Análise PESTLE 

Esta ferramenta considera que um determinado mercado está sujeito a seis diferentes fatores 

ambientais. A identificação de aspetos relevantes em cada um desses fatores pode constituir 

impulsionadores de mudança que podem ser úteis na determinação de estratégias ou na construção de 

cenários alternativos (Johnson et al., 2011).  

Seguidamente enumeram-se alguns dos aspetos em cada fator ambiental que influenciam o mercado 

retalhista português (Santos, 2014): 

 - Político: existe um elevado nível de fiscalização e controlo do negócio dos retalhistas, a 

legislação está orientada para a defesa do consumidor e a elevada concentrarão de mercado impede o 

conceito de livre comércio; 

 - Económico: os padrões de consumo estão em constante alteração assim como o poder de 

compra é variável consoante a conjuntura económica; 

 - Social: existe uma tendência para a valorização crescente de aspetos como a conveniência e 

proximidade, assim como existe uma maior preocupação relativa às propriedades dos bens assim como 

a aspetos ligados à sustentabilidade e ecologia; 
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 - Tecnológico: o aumento da digitalização das lojas e o aumento da incidência das compras online 

devido à imposição do grupo dos centennials e millennials, tem vindo a ter consideráveis implicações no 

retalho; 

 - Ecológico: a preocupação dos consumidores em aspetos ligados à sustentabilidade teve 

impactos consideráveis, uma vez que esse é um fator que pesa cada vez na decisão de compra 

(embalagens recicladas, produção sustentável, produtos biológicos); 

 - Legal: este campo tem algumas ligações ao aspeto político desta estrutura. Diz respeito à forma 

como as leis afetam o negócio, destacando-se neste caso a lei de proteção do consumidor, a lei dos 

trabalhadores, assim como os diferentes escalões de IVA para diferentes categorias de produtos. 

3.2.2. Estratégias de marketing  

Do ponto de vista de Lévy e Lindon (2006), marketing refere-se ao esforço de adaptação das 

empresas aos seus mercados competitivos de modo a influenciar, a seu favor, o comportamento do seu 

público, com uma oferta cujo valor apercebido seja duravelmente superior ao da concorrência. Para Kotler 

(1967), “marketing não é a arte de encontrar maneiras inteligentes de dispor o que se faz, mas é sim a 

arte de criar valor genuíno para o cliente” e para Drucker (1954), o marketing e a inovação são os aspetos 

que efetivamente produzem resultados, e tudo o resto são apenas custos. 

Amaral (2014) divide a palavra marketing em ‘making the market’ para explicar que uma estratégia 

de marketing assume que as empresas se foquem em primeiro lugar no mercado e no cliente e só depois 

é que devem estruturar a oferta de bens e serviços e a organização da empresa em função das tendências 

de mercado. 

Como foco das estratégias de marketing deve estar a satisfação do consumidor, uma vez que é um 

aspeto crítico na obtenção de vantagem competitiva sustentável, assim como a identificação e 

antecipação das suas necessidades, desejos e tendências. É importante esclarecer que, enquanto o 

marketing é voltado para a satisfação dos clientes a longo prazo, as vendas estão associadas ao 

suprimento das suas necessidades de curto prazo (Baines e Fill, 2014).  

Marketing mix 

O conceito de marketing mix inclui um conjunto de variáveis controláveis que são reunidas de modo 

a permitir às empresas ajustar os seus esforços às exigências do mercado para melhor servir o seu 

público-alvo. O marketing mix representa um papel fundamental na implementação de estratégias de 

marketing de sucesso em vários contextos, e tal como refere Hanaysha (2017), as suas variáveis são 

essenciais para influenciar o comportamento dos consumidores (Dadzie et al., 2017; Prymon, 2014). Em 

1964 foi proposto por McCarthy e Jerome o modelo clássico dos 4Ps do marketing mix, que inclui as 

variáveis básicas: produto, preço, distribuição (place) e promoção e mais tarde, em 1981, a este modelo 

de quatro variáveis foram acrescentadas mais três - processo, pessoas e evidência física (physical 

evidence) – resultando no modelo dos 7Ps do marketing mix para os serviços (McCarthy et al., 1979; 

Pogorelova et al., 2016). 

Preço ou diferenciação? – Oceanos Azuis vs Oceanos Vermelhos 

Na perspetiva de Porter (1985), para que uma empresa consiga obter vantagem competitiva, terá de 

optar, unicamente, por uma das seguintes estratégias: baixo custo ou diferenciação de mercado. O autor 
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justifica esta perspetiva ao referir que esta escolha evita que uma empresa fique ‘Stuck in the middle’11, 

que é descrita por Edwards, Bellotti, Dey e Newman (2003) como um cenário em que não são oferecidas 

características únicas ou especiais o suficiente para convencer os consumidores a comprar, nem o seu 

preço é competitivo para que seja realizada a compra. Numa perspetiva oposta surge a teoria de Kim e 

Mauborgne (2005) que defendem uma metodologia que permite conciliar as opções que Porter considera 

incompatíveis, e dessa forma propôr a criação de valor. Estes autores defendem que uma estratégia de 

diferenciação de produto aliada a uma componente focada na redução de custos permite a criação de 

novos mercados, nos quais a concorrência não é um entrave ao desenvolvimento nem à rentabilidade. 

Esta ideia está na génese das estratégias de Oceanos Azuis que pretendem tornar a concorrência 

irrelevante ao criar um espaço de mercado incontestável e defendem que a competição direta entre 

concorrentes resulta em nada mais do que um chamado ‘Oceano vermelho sangrento’, tendo em conta 

que competem por lucros altamente espremidos (Kim e Mauborgne, 2005). A ideia de estratégias de 

oceano azul assenta também no alinhamento entre fatores como a utilidade, preço, custo e facilidade de 

uso, pois para que uma inovação possa conferir valor ao consumidor terá não só de estar associada a 

algo novo, como também à valorização por parte do consumidor (Santos, 2014). 

Para reforçar a ideia de Kim e Mauborgne está a perspetiva de Morschett et al. (2006), que defendem 

que as estratégias de qualidade e preço baixo são duas dimensões independentes que, aliadas à 

dimensão da conveniência, compõem o conceito de vantagem competitiva, o que vai, mais uma vez, 

contra a hipótese de Porter (1985) que defende que só uma dimensão isoladamente pode contribuir como 

força competitiva. 

Marketing digital – promoção e comunicação 

O marketing digital é um conceito que está relacionado com um conjunto de atividades 

desempenhadas por empresas nos canais online com o objetivo de atrair novos clientes, realizar 

negócios, criar mais relacionamentos e desenvolver uma identidade própria da marca (Hack, 2017). Este 

tipo de marketing é executado através de tecnologias digitais como a internet, dispositivos móveis ou 

jogos de vídeo e duas das suas mais conhecidas formas de expressão são o marketing media-social e o 

marketing viral. No primeiro, as empresas conectam-se com os consumidores através de redes sociais 

como o Facebook, Twitter ou Instagram ou, por exemplo, através de chatbots incorporados em websites 

ou nas redes sociais. Já o marketing viral diz respeito à criação de conteúdos desenhados para serem 

rapidamente espalhados pela internet (Marques, 2018). O uso destas e de outras estratégias de marketing 

digital tem permitido a diversificação dos esforços de marketing assim como tem tornado as tradicionais 

formas de marketing menos eficazes (Marques, 2018). 

3.2.3. Coopetição e economias de rede 

Já diz a sabedoria popular que “se queres ir rápido vai sozinho, se queres ir longe vai acompanhado”, 

e de facto, o conceito de coopetição que deriva da junção das palavras competição e cooperação, tem 

assumido uma crescente importância. Esta noção de coopetição é inspirada na Teoria de jogos12, que na 

 
11 ‘Stuck in the middle’ – significa em português ‘preso no meio’ e para Johnson et al. (2011) é uma situação que ocorre 

quando existe indefinição numa empresa face à sua estratégia genérica, e como tal é vista como a receita para o fracasso. 
12 Teoria dos jogos – a teoria dos jogos é uma ferramenta importante na tomada de decisões e definição de estratégias, 

uma vez que permite não só modelar uma situação de interação estratégica como também analisar essas situações após a 
sua modelação. Um dos objetivos fundamentais da teoria dos jogos é perceber a lógica da situação específica em análise 
(Fiani, 2015). 
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perspetiva de Azevedo (apud Neves, 2009) se assume como um conjunto de ferramentas úteis para 

auxiliar na tomada de decisões dos intervenientes. Segundo Rousseau (2018), coopetição deriva do 

conceito de conectividade e é definida como o esforço incorrido por uma empresa em conjunto com os 

seus concorrentes em busca de sinergias que possam ser benéficas aos envolvidos, através do 

aproveitamento de capacidades e características distintivas de cada um em diversos domínios, desde a 

investigação e desenvolvimento, passando pela produção e logística até às atividades de compra e 

promoção.  

Apesar de motivadas pelos efeitos visíveis da globalização das economias e de muitas empresas 

estarem a reconhecer a necessidade de cooperar e competir em simultâneo, em Portugal 

especificamente, ainda se nota alguma resistência por parte dos retalhistas em encarar os seus 

concorrentes diretos como potenciais parceiros de negócio (Rousseau, 2018). Malecki (apud Silva, 2004) 

referiu que na presença de aglomerações entre empresas surgem economias de rede, que contribuem 

para a redução dos custos e aumento da eficiência coletiva e individual à medida que o número de 

aderentes cresce. 

No mercado do retalho de proximidade especificamente, um dos exemplos de coopetição é o caso 

da rede AEF (explorada no início deste estudo) cujo sucesso, na perspetiva do Dr. Roberto Álvares13 – 

gestor na empresa Poupança Cash&Carry - irá depender da forma como todo o processo estiver 

organizado, desde o contacto com os fornecedores até à organização de cada um dos aderentes à rede. 

Para Teller, Alexander e Floh (2016), a capacidade de trabalhar perante este tipo de aliança 

estratégica pode resultar em vantagens competitivas sustentáveis para todos os elementos dessas 

parcerias. Essas vantagens estão relacionadas com o aumento do poder negocial, redução dos esforços 

de investimento, maior flexibilidade e facilidade na adoção de inovações tecnológicas, assim como da 

melhoria no acesso a novos mercados e na partilha de experiências e informação. A coopetição 

representa mesmo uma flagrante oportunidade para aumentar a competitividade e a performance 

empresarial a um nível global (Teller et al., 2016; Rousseau, 2018).  

3.2.4. Estratégias de Produto – ao nível dos bens 

Sortido das lojas  

Os consumidores estão a valorizar cada vez mais a disponibilização de produtos únicos e exclusivos 

no sortido de uma loja, uma tendência vantajosa para os retalhistas de proximidade, que geralmente têm 

mais facilidade em incluir esse tipo de produtos nas prateleiras. Esta poderá ser uma forma de 

diferenciação do retalho de proximidade face às grandes superfícies, o que poderá contribuir não só para 

a sobrevivência do formato como também para o alcance de uma posição competitiva mais sustentável. 

Para além dos produtos únicos e exclusivos, também a inclusão de marcas do distribuidor no sortido das 

lojas tem sido um aspeto bastante valorizado pelos consumidores. Estes artigos têm registado um 

crescimento substancial nas vendas, o que pode ser explicado pelo facto de os consumidores confiarem 

nas suas características e acreditarem que oferecem qualidade e garantias semelhantes às marcas de 

fabricante (Nielsen, 2014).  

 
13 Informação fornecida numa entrevista realizada ao Dr. Roberto Álvares na sede da Poupança Cash&Carry em 

Abrunheira, Lisboa, a 13 de agosto de 2019. 
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Bens alternativos – saudáveis e biológicos 

Na categoria alimentar, os consumidores preferem cada vez mais os bens que se identifiquem como 

benéficos para a saúde e que garantam maior qualidade de vida sem comprometer o prazer de comer 

(Aqui é Fresco, 2017). De facto, 60% dos consumidores portugueses afirmam que a preocupação com a 

saúde e bem-estar afeta em grande medida as suas decisões de compra, e assumem que estão a evitar 

cada vez mais alimentos de menor valor nutricional e com excesso de sal, açúcar ou gorduras, o que tem 

levado, naturalmente, a uma maior incidência sobre alimentos alternativos, como biológicos ou funcionais. 

No que diz respeito ao mercado biológico na Europa, este está num processo de notável crescimento, 

tendo registado entre 2005 e 2014 um aumento de 110% nas vendas (Deloitte, 2017).   

Apesar de, na maioria das vezes, a escolha deste tipo de bens de consumo representar custos 

consideravelmente mais elevados, esse não parece ser um impedimento ao desenvolvimento destas 

categorias, uma vez que em 2016, 68% dos portugueses estavam dispostos a pagar mais por bens 

alimentares que não contivessem ingredientes prejudiciais ou indesejáveis. Além das mudanças dos 

padrões de consumo e das tendências dos consumidores, também o esforço do lado dos retalhistas - no 

que diz respeito quer à adaptação dos layouts quer aos investimentos nas alterações das estratégias - 

tem contribuído para o aumento da notoriedade da categoria de produtos saudáveis, que em 2017 em 

Portugal, registou um aumento de 2,4% em volume de vendas (Aqui é Fresco, 2017).   

Bens regionais e tradicionais 

Na perspetiva de Bernat (1996), os produtos tradicionais são aqueles que devotam um elevado 

conteúdo simbólico em aspetos como a ruralidade, a natureza e a nostalgia de tempos passados, assim 

como um sentimento de identidade com uma região. Os artigos regionais são únicos pelo aspeto da 

tradição, a origem geográfica, o processo de produção e pelas matérias primas utilizadas, assim como 

pelas qualidades intrínsecas. Além de funcionarem como catalisadores do desenvolvimento económico 

regional, estes produtos incutem também valores simbólicos no consciente coletivo ao nível de aspetos 

como a saúde, a ecologia e a sustentabilidade, o natural e o típico e também o luxo, distinção e 

modernidade (Rousseau e Santos, 2015). De facto, os recursos de uma determinada região podem ser 

mobilizados, não só de modo a conferir vantagem competitiva face a outros produtos como também a 

aumentar a reputação da própria região (Ribeiro e Santos, 2006). 

Num estudo desenvolvido por Ribeiro e Santos (2006), conclui-se que, num contexto real de mercado, 

os consumidores estão dispostos a pagar mais por um produto regional tradicional, que só por si é 

altamente diferenciado. Apesar dessas vantagens, estes artigos têm alguns obstáculos associados, 

nomeadamente ao nível da dificuldade em obter elevados volumes de produção e ao nível do difícil acesso 

a mercados nacionais e internacionais (Rousseau e Santos, 2015). 

Marcas próprias ou de distribuidor   

Para Isabelle (2004), citando o diretor de estratégia da Y&R para a Europa, Jim Williams, as marcas 

são a nova religião e para terem sucesso necessitam de converter as pessoas para a sua forma de pensar 

e para Rousseau e Lombert (2018), uma marca não só identifica como também estrutura e estabiliza a 

oferta. O conceito de marca parte de uma estratégia de diferenciação e é uma fonte de informação e de 

valores para os consumidores. Os artigos de marca própria ou marca de distribuidor são desenvolvidos 

de modo a conferir uma qualidade semelhante à oferecida pelo líder do segmento a um preço 20% a 30% 
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mais barato. Apesar de o preço destes produtos ser tipicamente mais baixo, os distribuidores e os 

retalhistas acabam por ter margens de lucro superiores, uma vez que os custos de comunicação e 

promoção de vendas destes produtos são muito inferiores aos dos produtos de marca de fabricante (Piato 

et al., 2014). A oferta de marcas próprias e exclusivas numa determinada rede de lojas permite não só 

diferenciar face à concorrência como também criar uma maior fidelização dos clientes à loja, uma vez que 

aqueles que gostem de um determinado artigo dessa marca própria, terão de voltar a essa loja para o 

readquirir (Bordone, 2012). 

Aquando do surgimento das marcas do distribuidor, os consumidores associavam esses produtos a 

níveis de qualidade inferior e muitas vezes preferiam pagar um preço mais elevado pela marca original 

(Piato et al., 2014). Essa ideologia, no entanto, tem vindo a mudar e atualmente há cada vez mais 

consumidores a optar pelas marcas do distribuidor, uma vez que consideram que estas já oferecem um 

desempenho semelhante a um preço consideravelmente inferior.  

Um estudo desenvolvido pela Nielsen (2014) mostra que oito em cada dez portugueses vêm as 

marcas dos distribuidores como uma boa alternativa às dos fabricantes. No entanto, apenas 69% 

considera que a qualidade não é inferior às marcas do fabricante. Este estudo acrescenta ainda que mais 

de 70% dos portugueses consideram que as marcas de distribuidor representam uma boa relação 

qualidade-preço e como tal, assumem que optar por marcas dos distribuidores representa uma decisão 

de compra inteligente. No ano de 2014, em Portugal, a totalidade das marcas próprias tinha já um registo 

de cerca de 35% de quota de mercado (Nielsen, 2014).  

3.2.5. Estratégias de contacto com o consumidor - distribuição 

Para Silva e Fischmann (2002) um canal de distribuição é composto pelos agentes responsáveis por 

disponibilizar um produto desde a sua origem até ao consumidor final da melhor maneira possível. Stern, 

El-Ansary e Coughlan (1996) defendem que os canais de distribuição consistem em organizações 

independentes que contribuem na disponibilização de um bem ou serviço para uso ou consumo. Já 

Rosembloom (1999) entende este conceito não só como o caminho seguido por um bem ou serviço desde 

a sua conceção até ao consumidor final, mas também como a transferência da posse de um produto entre 

entidades e ainda a cooperação entre empresas com o objetivo de realizar trocas. 

Um estudo desenvolvido pelo IPAM (2018) prevê que os canais de distribuição sigam modificações 

a três níveis: vão tornar-se mais pequenos e próximos do cliente através da diversificação do formato de 

loja; a tecnologia vai permitir simplificar os layouts das lojas físicas e a participação do consumidor vai ser 

estimulada através de melhorias ao nível da experiência de compra no espaço comercial. Os resultados 

deste estudo comprovam que existe uma clara tendência dos consumidores para a preferência de canais 

de proximidade e circuitos de distribuição mais curtos.  

Além da imposição do canal online e da crescente integração entre os canais físicos e virtuais, a 

necessidade de incluir novos canais capazes de diferenciar os retalhistas da sua concorrência tem-se 

vindo a tornar um fator chave neste mercado, especialmente para o formato de proximidade (Santos, 

2014). 

Entregas ao domicílio e outros canais únicos 

Nas lojas de proximidade, a maioria das compras são de emergência/reabastecimento ou realizadas 

por impulso. Uma localização conveniente é uma poderosa arma para estes retalhistas, no entanto, as 
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entregas ao domicílio são vistas como um importante reforço nas suas estratégias, no sentido em que são 

uma tentativa de acompanhar a concorrência da distribuição moderna (Santos, 2014). 

Em 2015 já um quarto da população mundial tinha realizado compras de produtos de grande consumo 

online com entrega ao domicílio, e outros 55% estavam dispostos a utilizar esse canal num futuro próximo. 

De entre as diferentes faixas etárias, são os consumidores mais jovens que estão mais dispostos a aderir 

ao conceito de e-commerce e às entregas das compras em casa. De facto, 30% dos millennials e 28% 

dos centennials inquiridos num estudo realizado pela Nielsen (2018) assumiram que realizavam compras 

de grande consumo online com entrega ao domicílio, contra os 22% da geração X (nascidos entre 1960 

e 1980), 17% da geração dos baby boomers (nascidos entre 1946 e 1964) e 9% dos seniores 

(consumidores com mais de 65 anos). 

Segundo a Nielsen (2018), a possibilidade de ter um serviço gratuito de entregas ao domicílio é uma 

forte motivação que leva 42% dos portugueses a realizar compras online, e segundo um inquérito 

realizado por Santos (2014), a maioria dos consumidores consideraram que as compras pela internet 

acrescentariam mais valor se fossem realizadas entregas ao domicílio 24h por dia. 

Além do canal online com possibilidade de entregas ao domicílio, é importante considerar outros tipos 

de canais que sejam capazes de servir todos os consumidores, incluindo aqueles que apresentem 

limitações físicas ou mentais. Alguns consumidores são capazes de se deslocar à loja física, mas após o 

processo de pagamento, não têm condições físicas para transportar as compras para casa sem 

assistência. Além disso, existe também uma fatia considerável de consumidores, especialmente nos 

meios rurais, sem acesso aos canais online e como tal, sem a possibilidade de realizar as compras online 

e de receber os artigos em casa através do convencional serviço de entrega formal (Edwards et al., 2011).  
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4. Metodologia 

4.1. Método de pesquisa e recolha de dados 

A metodologia desenvolvida neste estudo teve como objetivo dar resposta às questões de 

investigação levantadas e também contribuir para o desenvolvimento dos temas abordados na revisão 

literária: ao nível do comportamento do consumidor e das estratégias utilizadas pelos retalhistas. A recolha 

de dados neste estudo foi feita através de inquéritos, que são processos de recolha de informação relativa 

a uma população através de questionários ou entrevistas (Mendes et al., 2011).  

A tomada de decisões e as preferências dos consumidores revelaram-se aspetos tendencialmente 

complexos e imprevisíveis, e nesse sentido, umas das fases deste estudo exploratório foi dedicada à 

realização de um questionário dirigido a uma amostra de consumidores - de conveniência - com a qual se 

pretendeu ilustrar o mercado consumidor do retalho de proximidade em Portugal. No entanto, para além 

do inquérito dirigido aos consumidores, foi também considerado relevante incidir a recolha de dados a 

mais dois níveis: a retalhistas de proximidade, através de um questionário, e a peritos e gestores na área 

do marketing e retalho, por via de entrevistas, de modo a poder elaborar hipóteses estratégicas que 

pudessem representar mais-valias para os retalhistas e para o consumidor final. 

Um dos tipos de análise realizados com os dados recolhidos nos inquéritos aos consumidores e aos 

retalhistas foi perceber até que ponto e em que circunstâncias é que existia convergência entre a procura 

- aspetos mais valorizados pelos consumidores - e a oferta – possibilidades dos retalhistas de 

proximidade. Quanto às entrevistas realizadas aos gestores e peritos nestas matérias, as informações e 

dados recolhidos serviram como base para a elaboração de um conjunto de hipóteses – teste de hipóteses 

- que acabaram por ser verificadas (rejeitadas ou não-rejeitadas) também com base nos dados recolhidos 

nos inquéritos aos consumidores e retalhistas. Após exploradas as diversas relações encontradas entre 

as diferentes variáveis dos inquéritos e com o resultado do teste de hipóteses, foram enumeradas 

propostas de melhoria e recomendações estratégicas que permitissem, por um lado, assegurar aos 

retalhistas de proximidade a obtenção de uma posição competitiva sustentável e duradoura, e por outro 

lado, assegurar aos consumidores uma experiência de compra o mais agradável, conveniente e 

satisfatória possível. 

É importante salientar que a recolha de dados não se baseou num método probabilístico, mas sim 

numa amostragem por conveniência, em que a escolha dos inquiridos foi feita com base na acessibilidade, 

disponibilidade e vontade das pessoas para participar, e não como resultado da implementação de um 

critério estatístico/probabilístico (Santos, 2014; FCUL, 2005). Os resultados obtidos por via deste método 

apresentam algumas limitações, nomeadamente pelo facto de não poderem ser extrapolados nem 

replicados por toda a população sem algum tipo de ajustamento. No entanto, tendo em conta que se 

pretendem obter resultados aproximados e que este tipo de método é mais rápido, barato, fácil e 

adequado ao presente estudo, foi com base no mesmo que os inquéritos foram realizados (Marotti et al., 

2008; Hill e Hill, 2009; Parasuraman et al., 2005). 

Na definição das perguntas a incluir no questionário foi tido em conta o facto de que a clareza das 

mesmas tem uma relação inversa com a sua extensão, e quanto mais sofisticadas e técnicas forem as 

palavras utilizadas, menos clara se torna a sua interpretação (Mendes et al., 2011). Nesse sentido, e 

tendo em conta as limitações ao nível do vocabulário e nível de literacia de grande parte dos inquiridos, 
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optou-se por formular perguntas simples e tão curtas quanto possível. Para comprovar a clareza e 

acessibilidade dos questionários, foi realizado um pré-teste antes de lançar os mesmos. 

4.1.1. Entrevista semiestruturada em profundidade a gestores e peritos 

A motivação para realizar entrevistas a estas entidades prendeu-se com o facto de o seu nível de 

experiência, autoridade e conhecimentos nas matérias abordados neste estudo, poderem representar 

uma mais-valia para a qualidade, realismo e verosimilhança dos resultados apresentados no mesmo. 

Além disso, as respostas dadas pelos entrevistados, assim como os seus pareceres e pontos mais 

focados foram a base para a elaboração de um conjunto de hipóteses estratégicas, que foram 

posteriormente verificadas com recurso a técnicas estatísticas com base no resultado dos inquéritos aos 

consumidores e retalhistas.  

Uma vez que a disponibilidade de alguns gestores e peritos para realizar a entrevista era bastante 

reduzida, o número de participantes foi reduzido. Colaboraram um gestor do grossista Poupança 

Cash&Carry, Dr. Roberto Álvares e o presidente do conselho de administração da empresa, Sr. José 

Borges, a Dra. Carla Esteves, gestora da rede AEF e o Prof. José Rousseau, ex-presidente da APED. 

Tendo em conta que se pretendia recolher as opiniões e pareceres destes peritos em áreas 

específicas do retalho de proximidade, optou-se pela tipologia de entrevistas semi-estruturadas em 

profundidade. Uma entrevista em profundidade é uma técnica de pesquisa qualitativa semiestruturada 

que envolve uma abordagem individual, pessoal e direta a um pequeno número de entrevistados, de modo 

a explorar as suas perspetivas num tema ou situação particular (Boyce e Neale, 2006; Notess, 1996). 

Este tipo de entrevistas, pelo seu carácter individual, torna o ambiente mais propício à partilha de 

informações mais confidenciais ou privadas, o que não acontece em entrevistas de grupo ou focus groups 

(Canceira, 2015; Longhurst, 2003). O carácter semiestruturado da entrevista diz respeito ao facto de, 

apesar de as questões serem planeadas de forma cuidadosa, a entrevista deverá fluir de acordo com as 

respostas do entrevistado (Notess, 1996; Guio et al., 2001; Longhurst, 2003). Nesse sentido, o guião 

apresentado aos inquiridos serve como uma referência para o desenrolar da entrevista, no entanto, o 

entrevistado tem o possibilidade de alterar o rumo da entrevista, ao direcionar o foco para outros aspetos 

que considerar relevantes e adequados no seguimento da entrevista (ver guião da entrevista no anexo 

F). De modo a reforçar essa intenção, a maioria das questões dirigidas são de natureza aberta, de modo 

a dar a liberdade ao entrevistado de poder focar a atenção nos aspetos que considerar mais relevantes e 

por forma a recolher a perspetiva dos entrevistados relativamente às oportunidades que o mercado 

oferece e às forças que poderão permitir aos retalhistas de proximidade se evidenciarem. 

A primeira fase destas entrevistas passava pela recolha da perspetiva dos inquiridos face a um 

conjunto de aspetos que caracterizam, em especial, o segmento do retalho de proximidade em Portugal. 

Além da avaliação do estado do mercado atualmente, o entrevistado também fez uma apreciação do 

desempenho dos retalhistas de proximidade assim como do comportamento do consumidor. Por fim, o 

entrevistado também forneceu o seu ponto de vista relativamente às estratégias que fazem sentido 

aplicar, atualmente, no retalho de proximidade, para que fosse possível aumentar o poder competitivo 

desses retalhistas e diferenciar, de alguma forma, o conceito de negócio aos olhos dos consumidores. 
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4.1.2. Inquérito aos consumidores 

O inquérito dirigido aos consumidores foi desenvolvido com o propósito de recolher informações 

relativas ao perfil e comportamento dos consumidores (variáveis demográficas e comportamentais 

respetivamente), perceber o nível de importância atribuído pelos consumidores a um conjunto de aspetos 

ao nível dos serviços e políticas da loja, secções da loja e sortido dos bens de consumo, e recolher a 

perceção da qualidade do serviço das lojas de proximidade e a satisfação após realizar compras nessas 

lojas.  

Apesar de se tratar de uma amostra de conveniência, com o objetivo de se conseguir uma amostra 

o mais representativa possível da população dos consumidores do retalho de proximidade em Portugal, 

optou-se por tentar incluir consumidores das mais diversas faixas etárias (a partir dos 18 anos), de 

diferentes áreas geográficas e situação profissional e financeira. De modo a poder incluir população mais 

idosa sem acesso à internet, o inquérito foi disponibilizado, não só em formato online como também 

presencialmente em diversas lojas de retalho de proximidade14.  

Perfil do consumidor e hábitos de consumo 

Como foi referido acima, a primeira fase do inquérito aos consumidores foi dedicada à caracterização 

do perfil e à recolha de informações relativas aos hábitos de consumo dos inquiridos. Relativamente à 

caracterização do perfil, o inquérito foi composto por um conjunto de questões de resposta fechada, tal 

como sugerido por Schermann (2017) e Santos (2014). Estas cobrem as temáticas da idade, género, 

habilitações literárias, situação profissional, distrito de residência, nº de pessoas do agregado familiar e 

rendimento mensal líquido do agregado familiar. 

Quanto aos hábitos de consumo, o inquirido foi questionado relativamente ao formato de loja preferido 

para realizar as compras e qual o papel e importância do retalho de proximidade na sua vida. Os inquiridos 

foram também questionados relativamente aos gastos monetários e ao tempo gasto registados em cada 

deslocação às lojas assim como relativamente ao canal de compras (online ou loja física) e ao método de 

pagamento preferidos. Por fim, foi pedido aos inquiridos que expressassem quais os meios de 

comunicação que mais influenciavam as suas opiniões e decisões de compra (e.g. TV, radio, jornais, 

internet, word of mouth, publicações em blogs ou sites credíveis). As perguntas de resposta fechada 

(escolha múltipla) que compõem esta secção do inquérito foram inspiradas num estudo de Gomes (2013) 

dedicado a avaliar a qualidade de serviços no comércio a retalho assim como num estudo desenvolvido 

por Santos (2014) referente ao retalho de proximidade. As respetivas questões podem ser consultadas 

em anexo no formulário do questionário aos consumidores (ver anexo G). 

A recolha de informações relativas aos hábitos de consumo é uma poderosa ferramenta, no sentido 

em que fornece às empresas e aos empreendedores, dados e insights capazes de prever de alguma 

forma o comportamento do consumidor, os seus desejos e preferências, assim como permite potencializar 

as ações desempenhadas em cada negócio em particular (Schermann, 2015). 

 
14 A disponibilização do inquérito em formato online, através da tecnologia GoogleForms permitiu aumentar o 

número de inquiridos da amostra, uma vez que muitas vezes os consumidores não estão dispostos a perder tempo a 
preencher o inquérito enquanto realizam as compras na loja física. 
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Níveis de importância atribuído pelos consumidores 

Após definido o perfil dos consumidores e os hábitos de consumo dos inquiridos, interessou perceber 

quais os aspetos ao nível dos serviços, secções da loja e a variedade dos artigos que compõem o sortido 

da loja que são mais valorizados por cada um desses consumidores. A escolha desses aspetos foi feita 

de modo a ser possível articular com alguns dos temas abordados no capítulo da revisão da literatura, 

nomeadamente na secção do comportamento do consumidor – reação ao preço e a promoções, reação 

à qualidade dos artigos, possibilidade de compra em múltiplos canais e entregas ao domicílio, 

conveniência e experiência de compra assim como a preocupação ambiental e a ecologia – assim como 

foi importante na definição dos aspetos mais prioritários em termos de melhoria. 

Os aspetos incluídos nesta secção do inquérito foram divididos em três classes distintas: serviços e 

políticas, secções da loja e sortido dos bens de consumo. A primeira diz respeito a aspetos intangíveis do 

retalho, nos quais se incluem interações pessoais, o nível de confiabilidade, assim como alguns aspetos 

relacionados com a componente física do espaço da loja; a segunda visa recolher a opinião dos inquiridos 

face à importância da inclusão de determinadas secções de produtos na loja (e.g. peixaria, charcutaria ou 

espaço de cafetaria) e a terceira está relacionada com a variedade do sortido da loja e com a inclusão de 

marcas de distribuidor (marcas próprias) e de bens diferenciados/únicos.  

A avaliação desses aspetos é realizada segundo uma escala de importância numérica ímpar (de 1 a 

7) do tipo Likert – sendo que 1 representa ‘irrelevante’ e 7 representa ‘muito importante’. A escolha de 

uma escala ímpar deve-se ao facto de esta estar associada a coeficientes de confiança mais elevados do 

que outras escalas (Marques, 2010) e relativamente aos sete níveis de resposta possíveis, Dalmoro e 

Vieira (2013) defendem que, apesar de não representar tanta facilidade de compreensão e não ser tão 

familiar para os inquiridos como uma escala de 10 pontos, esta escala permite uma boa descriminação 

entre as opções, assegura um acréscimo no ganho de consistência e confiabilidade interna relativamente 

a uma escala de 5 pontos, e evita uma escolha complexa característica da escala de 10 pontos, que acaba 

por não acrescentar ganhos de confiabilidade consideráveis. 

Níveis de satisfação atribuídos pelos consumidores (instrumento SERVPERF) 

De modo a avaliar a qualidade do serviço desempenhado pela generalidade dos retalhistas de 

proximidade, recorreu-se a uma metodologia proposta em 1988 por Parasuraman et al. que apresenta um 

conjunto de atributos divididos grupos de atributos. Inicialmente estes autores propuseram uma 

metodologia baseada na comparação entre as expetativas e a perceção de desempenho – instrumento 

denominado SERVQUAL – no entanto, com o contributo de Cronin e Taylor (1992), essa ferramenta 

evoluiu para a metodologia SERVPERF que não considera as expetativas dos inquiridos. Em 1996 

Dabholkar et al., propuseram uma nova metodologia adaptada em específico ao setor do retalho, e neste 

estudo foi feita uma adaptação dessa escala ao retalho de proximidade. Em seguida é feita a explicação 

e o enquadramento teórico desta metodologia e quais as adaptações realizadas e os pressupostos 

usados.  

a) Metodologia SERVQUAL original 

Ao contrários dos bens físicos, os serviços são de natureza intangível, dependem de experiências 

anteriores e são heterogéneos – no sentido em que a sua perceção de qualidade depende de cada 

consumidor em particular. De modo a avaliar as perceções dos consumidores face à qualidade dos 
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serviços, Parasuraman et al. (1988) propuseram um modelo denominado SERVQUAL, que propõe que a 

qualidade de um serviço seja definida por via da comparação entre as expectativas dos consumidores 

antes da compra - face a uma determinada característica de um serviço - e o seu desempenho pós-

compra.  Inicialmente, o instrumento SERVQUAL estava dividido em dez dimensões de qualidade de 

serviço - Fiabilidade, Resposta, Competência, Acessibilidade, Cortesia, Comunicação, Credibilidade, 

Segurança, Compreensão e Aspetos físicos – perfazendo um total de 97 atributos (questões ou tópicos 

de avaliação), mas os autores perceberam que seria conveniente refinar e simplificar a escala, tendo-se 

chegado a um modelo com apenas vinte e duas questões distribuídas por cinco dimensões distintas: 

Aspetos físicos, Confiabilidade, Competência, Segurança e Empatia. Em cada uma dessas questões é 

comparado o grau de expectativa do consumidor com a avaliação da sua experiência, tal como está 

expresso na equação abaixo: 

𝑄𝑖 = 𝐷𝑖 − 𝐸𝑖       (1) 

 
Legenda:  

Qi – avaliação da qualidade da característica i do serviço; 
Di – perceção de desempenho da característica i do serviço; 
Ei – expetativa de desempenho da característica i do serviço. 

 

A atribuição de um nível de qualidade a cada um dos ‘i’ atributos de qualidade (tanto nas expetativas 

como na perceção de desempenho) é geralmente realizada por via de uma escala do tipo Likert de sete 

pontos - à semelhança da secção anterior dedicada à atribuição de um nível de importância a vários 

aspetos que compõem o retalho.  

As expetativas dos consumidores são um aspeto afetado pelo histórico de experiências, pelas suas 

características e necessidades a nível pessoal, pela comunicação Word of Mouth, assim como pela 

comunicação desempenhada pelas empresas prestadoras de um ou vários tipos de serviços. A 

comunicação é uma das componentes do marketing mix que também foi focada neste estudo (Marques, 

2010).  

Apesar da popularidade e adequação da escala SERVQUAL original, alguns autores criticaram e 

questionaram a eficácia deste modelo na avaliação da qualidade do serviço, propondo alternativas 

capazes de ultrapassar as limitações deste método comparativo (Marques, 2010; Cronin e Taylor, 1992; 

Parasuraman et al., 1991).  

b) Evolução para o modelo SERVPERF 

Uma dessas alternativas foi proposta em 1992 por Cronin e Taylor, e baseou-se num novo modelo 

resultante da re-examinação e extensão do modelo SERVQUAL, o SERVPERF. Este modelo consiste 

apenas na avaliação das perceções dos clientes face à qualidade do serviço prestado e não inclui a 

avaliação das suas expectativas (Equação 2). Para justificar a imposição deste novo modelo, os autores 

defendem que a qualidade do serviço não deve ser um aspeto medido com base num paradigma de 

desconfirmação e que a qualidade apercebida é mais bem conceptualizada como uma atitude expressa 

exclusivamente através da perceção de desempenho (Cronin e Taylor, 1992; Marques, 2010). 

𝑄𝑖 = 𝐷𝑖       (2) 

Apesar de as variâncias associadas ao modelo SERVPERF serem superiores às do SERVQUAL e 

de este último ser uma representação mais precisa (Parasuraman et al., 1994), Cronin e Taylor (1992), 
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consideram que o método SERVPERF é uma base mais apropriada para medir a qualidade dos serviços 

do que o SERVQUAL. De facto, a utilização do modelo SERVPERF leva as empresas a maximizar o nível 

de qualidade apercebida entre os seus cientes, enquanto o modelo SERVQUAL se preocupa 

essencialmente em satisfazer as expetativas dos mesmos (Marques, 2010). 

A evolução do modelo SERVQUAL para o SERVPERF representou mudanças na forma de medir a 

qualidade apercebida dos serviços, no entanto, os atributos e as dimensões mantiveram-se inalterados. 

A manutenção dessas cinco dimensões individuais inalteradas ente diferentes indústrias ou segmentos 

de mercado é outro aspeto criticado por autores como Carman (1990), que defende que deverá ser feito 

um esforço de adaptação do modelo a cada serviço e setor em análise especificamente. Parasuraman et 

al. (1988) admitiram ainda que, em caso de necessidade, seria desejável adaptar os itens que compõem 

o inquérito ao contexto específico onde o mesmo seria aplicado.  

c) Adaptação do modelo ao segmento do retalho 

Nesse sentido, em 1996, Dabholkar et al. propuseram uma adaptação do modelo SERVQUAL (e 

SERVPERF) ao contexto do retalho. Nessa adaptação, as cinco dimensões do modelo mencionadas 

acima foram alteradas para: Aspetos físicos, que passou a incluir a Aparência e a Conveniência como 

sub-dimensões; Confiabilidade, que diz respeito às Promessas e à máxima de ‘Fazer bem feito’; 

Interações pessoais, que compreende a Confiança, a Cortesia e a Ajuda como sub-dimensões; Resolução 

de Problemas e Políticas.  

Com as novas dimensões e sub-dimensões definidas, os autores sugeriram também um novo 

conjunto de atributos/questões. Neste novo modelo foram aproveitadas dezassete das questões 

propostas no modelo original e foram acrescentadas mais onze espalhadas pelas cinco dimensões do 

novo modelo, o que perfaz um total de vinte e oito questões (mais seis do que o modelo original15). Esta 

metodologia permite medir a qualidade do serviço das lojas de retalho que, para além da transação de 

bens físicos, oferecem aos seus clientes um conjunto de serviços durante todo o processo de compra, 

desde a pesquisa de informações ao momento pós-compra (Gomes, 2013). 

Para este estudo, em específico, recorreu-se ao instrumento SERVPERF adaptado ao retalho por 

Dabholkar et al. (1996), na qual foram realizadas outras modificações e ajustes de modo a contemplar 

alguns aspetos relevantes ao contexto do retalho de proximidade. As adaptações em causa estão 

expressas em anexo juntamente com as respetivas justificações (ver anexo E), no entanto, na tabela 1 

também foram apresentados os atributos e dimensões do modelo adaptado no contexto deste estudo, de 

modo a introduzir ao leitor os atributos que foram utilizados para medir a qualidade do serviço nas lojas 

de proximidade. 

 
15 Neste estudo, entende-se como ‘modelo SERVQUAL original’ a metodologia simplificada com vinte e duas 

questões e cinco atributos, definido neste presente capítulo. 
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Tabela 1 – Dimensões e atributos do instrumento SERVPERF adaptado ao retalho de proximidade neste estudo 

No cálculo do valor final da qualidade do serviço global foi considerado o mesmo peso relativo para 

as cinco dimensões do modelo assim como para os respetivos atributos dentro de cada dimensão. Esta 

medida foi utilizada, tanto por uma questão de simplificação como também por se revelar a mais adequada 

na avaliação da qualidade de um serviço (o método SERVPERF sem ponderação regista um coeficiente 

de determinação de 69,1% contra apenas 36,2% do método SERVPERF com ponderações) (Marques, 

2010). Nesse sentido, na secção de ‘Análise de dados e resultados’ está expresso o valor médio dentro 

de cada dimensão, assim como o valor global médio do SERVPERF resultante da média de todos os 

atributos do modelo.  

Para além da atribuição de um nível de satisfação a cada um dos 22 atributos deste modelo adaptado 

do SERVPERF, foi dirigida uma pergunta direta aos consumidores com o objetivo de recolher o nível de 

satisfação global dos consumidores após realizarem compras em lojas de proximidade (numa escala de 

1 a 7). Esta variável foi desenvolvida não só com o propósito de a comparar com o valor médio da escala 

SERVPERF mas também por forma a perceber quais os atributos do SERVPERF que melhor explicam a 

satisfação dos consumidores. Esta última análise foi desenvolvida por via de análises de regressão e está 

expressa em detalhe na secção de ‘Análise de dados e resultados’. 

Dimensões do 
SERVQUAL/SERVPERF 
adaptado ao retalho de 

proximidade neste 
estudo  

 

Atributos/Itens do modelo SERVQUAL/SERVPERF adaptado ao retalho de proximidade neste estudo 

Aspetos físicos e 

secções da loja 

A1. A loja tem equipamentos, instalações e conteúdos associados ao serviço modernos e visualmente 
apelativos 

A2. A loja tem zonas limpas, atrativas e agradáveis (e.g. salas de convívio e espaço da loja calmo, tranquilo 
e alegre) 

A3. O layout da loja facilita os consumidores a encontrar os bens que precisam assim como a movimentarem-
se dentro do espaço da loja 

A4. A loja situa-se numa zona/local de fácil acesso e perto da população com estacionamento fácil e 
conveniente 

A5. A loja possui secções específicas para cada tipo de artigos com boa qualidade (e.g. pastelaria, padaria, 
peixaria, talho, charcutaria, frutas e legumes, congelados e prontos-a-comer) 

A6. A loja tem uma secção dedicada a serviços postais (e.g. CTT, pagamento de serviços e carregamento de 
telemóveis) 

Confiabilidade 

A7. Quando a loja promete um prazo, cumpre-o (e.g. chegada de um produto/encomenda, serviço de entrega) 

A8. A loja tem os artigos em stock quando o consumidor os procura 

A9. A loja insiste em minimizar os erros associados às transações 

Interações pessoais 

A10. Os empregados da loja têm conhecimentos para responder às questões dos clientes, o seu 
comportamento transmite confiança aos consumidores e são consistentemente atenciosos e simpáticos com 
os clientes 

A11. Os consumidores sentem-se seguros ao realizar compras na loja 
 

A12. A loja dá ao consumidor uma atenção individual, possibilitando a personalização de pedidos assim como 
a aceitação de encomendas específicas 

Resolução de problemas 
A13. A loja está disposta a aceitar devoluções de produtos com defeito e trocas, e os empregados estão 
dispostos a lidar com essas reclamações direta e imediatamente 

A14. Quando o cliente tem um problema, a loja mostra interesse e esforça-se em resolvê-lo 

Políticas  

A15. A loja oferece grande variedade de artigos de elevada qualidade, incluindo bens alternativos (e.g. 
saudáveis, biológicos, dietéticos, sem-lactose, sem-glúten, vegetarianos) e diferenciados (e.g. regionais e 
tradicionais) 

A16. A loja oferece marcas de distribuidor de elevada qualidade (marcas próprias), com vasta gama e a um 
preço competitivo  

A17. A loja tem um horário alargado conveniente aos clientes 

A18. A loja é flexível no método de pagamento (aceita multibanco, MBWAY e possibilita pagamento a crédito 
– e.g. pagamento à semana ou ao mês) 

A19. A loja tem um cartão de fidelização com vantagens para os clientes, assim como realiza outras 
campanhas de fidelização  

A20. A loja tem preços competitivos e realiza boas campanhas promocionais regularmente 

A21. É possível comprar através de um canal online ou pelo telefone e a loja oferece a possibilidade de 
entregas ao domicílio 

A22. A loja mostra preocupação ambiental e aplica medidas amigas do ambiente (e.g. embalagens e sacos 
bio-degradáveis ou recicláveis) 
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De salientar que a junção dos dados relativos à importância atribuída pelos consumidores a um 

conjunto de aspetos com a avaliação da qualidade do serviço representa um enorme contributo na 

definição das prioridades para as propostas de melhoria, que foram analisadas em detalhe no capítulo de 

‘Análise e discussão de resultados’. 

4.1.3. Inquérito a retalhistas 

No questionário dirigido aos consumidores foram realizadas perguntas de resposta fechada de modo 

a facilitar o tratamento dos dados e a tornar o preenchimento do inquérito mais rápido e conveniente para 

os participantes. Já o inquérito dirigido aos retalhistas de proximidade foi composto por algumas perguntas 

de resposta fechada e outras de natureza mista, que combina as características das perguntas de 

resposta aberta e de resposta fechada (e.g. escolha múltipla e a possibilidade de o inquirido responder 

com as suas próprias palavras) e uma questão de resposta aberta. Este tipo de questões torna a análise 

de dados uma tarefa mais complicada, no entanto, não restringe a liberdade do inquirido, uma vez que dá 

a possibilidade de o mesmo acrescentar o seu ponto de vista de forma mais completa (Cantini, 2015; 

Curado e Machado, 2006). De modo a perceber se existe disponibilidade por parte dos retalhistas para 

tentar melhorar o desempenho da sua loja e em aproximar a sua oferta às necessidades e desejos do 

lado da procura, apresentou-se uma secção dedicada a perceber a ‘Disponibilidade para melhorar’ os 

aspetos avaliados na secção da ‘Importância dos aspetos ao nível do serviço e políticas, secções e sortido 

dos bens de consumo’ do questionário aos consumidores. Além disso, foi também pedido que os 

retalhistas procedessem à autoavaliação da qualidade do serviço da sua loja, também com os mesmos 

atributos do SERVPEF utilizados no questionário aos consumidores. No final do questionário incluiu-se 

uma questão de natureza aberta dedicada a perceber os maiores desafios e quais os recursos 

necessários para lidar com esses desafios, assim como foi avaliada a disponibilidade dos retalhistas para 

realizar parcerias competitivas com os seus concorrentes. 

O propósito deste inquérito dirigido aos retalhistas foi a recolha de dados para uma posterior análise, 

com o objetivo de contribuir para a elaboração de propostas de melhoria dirigidas à generalidade dos 

retalhistas de proximidade. Para além disso, à medida que os inquéritos foram realizados, foi verificado 

que as questões dirigidas aos retalhistas iam sendo também utilizadas pelos próprios como motivação 

para uma reflexão interna relativamente ao funcionamento da loja e para a identificação de eventuais 

problemas que pudessem estar a comprometer o sucesso e o desenvolvimento e expansão do negócio 

(ver questionário no anexo J). 

Caracterização da loja 

A primeira fase deste inquérito visou a identificação da loja (localização da loja, área da superfície e 

rede de lojas associada) de modo a classificar a amostra de lojas inquiridas. Um dos objetivos iniciais da 

recolha destes dados passava pela inclusão de lojas de diferentes regiões de Portugal continental, de 

modo a lidar com diferenças culturais dos consumidores assim como com diferentes perspetivas e hábitos 

operacionais dos retalhistas. Nesse sentido, foi pedida colaboração à Unimark ao nível do fornecimento 

de contactos de algumas lojas de proximidade de norte a sul do país. Tendo em conta a concentração de 

lojas aderentes à rede AEF no Norte e Centro do país, foram fornecidos os contactos de seis lojas AEF 

situadas nos distritos de Bragança, Porto, Aveiro e Leiria. Além destas lojas, foram também contactadas 
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outras lojas no distrito de Lisboa. De modo a tornar a amostra mais representativa, foram inquiridos 

também outras lojas sem qualquer ligação com a rede AEF. 

Mercado e Negócio retalhista 

Nesta secção foram dirigidas aos retalhistas questões relativas à evolução do negócio nos últimos 

anos, ao estado atual do segmento do retalho de proximidade assim como à previsão para os próximos 

anos. Além disso, o retalhista foi questionado relativamente aos fatores que considerava decisivos para 

os consumidores na escolha da loja onde comprar, assim como relativamente aos acontecimentos e 

aspetos que contribuíram para um eventual declínio deste setor. 

A imposição da grande distribuição e das lojas discount foram um acontecimento marcante na 

indústria do retalho, e como tal, valeu a pena avaliar se estes representavam ou não, aos olhos dos 

retalhistas de proximidade, a maior fonte de concorrência aos seus negócios. Nesse sentido, foi incluída 

uma questão dedicada a perceber qual era maior força concorrencial para este setor, assim como outras 

duas questões de modo a recolher a opinião dos retalhistas relativamente aos fatores que levavam os 

consumidores a optar pela grande distribuição e aos fatores que seriam capazes de manter os clientes 

fiéis ao comércio de proximidade. 

O perfil dos clientes que visitam a loja foi outro aspeto considerado neste estudo. Relativamente a 

isso, foi incluída uma questão para saber a percentagem de clientes que fazem as chamadas ‘compras 

do mês’ na respetiva loja de proximidade inquirida. Além disso, também foi considerado relevante para o 

caso a opinião relativamente ao segmento de consumidores (por faixa etária) mais importantes aos olhos 

dos retalhistas. 

Por fim, o inquirido expressou a sua opinião não só relativamente aos fatores que contribuíram para 

a recuperação do negócio após a crise financeira dos últimos anos (se ocorreu um decréscimo dos lucros 

nesse período) mas também relativamente às maiores fontes de problemas para este setor e aos desafios 

futuros e a forma de lidar com eles (esta última através de uma resposta de natureza aberta). 

À semelhança do inquérito aos consumidores, grande parte das questões foram inspiradas no estudo 

de Scherman (2017) e Santos (2014), sendo que as outras foram criadas para dar resposta às questões 

de investigação e aos temas abordados na revisão da literatura. Em anexo encontra-se o formulário do 

questionário aos retalhistas (ver anexo H). 

Nestas últimas duas secções foi recolhida a disponibilidade dos retalhistas para melhorar um conjunto 

de aspetos ao nível dos serviços e políticas da loja, das diferentes secções de artigos e da própria 

variedade do sortido, de modo a perceber se os retalhistas estavam disponíveis para melhorar os aspetos 

mais importantes para os consumidores e cuja necessidade de melhoria era crítica. Para além disso, foi 

feita também uma avaliação da qualidade do serviço baseada no mesmo modelo do inquérito aos 

consumidores adaptado especificamente a este estudo. Desta vez, trata-se de uma ‘auto-avaliação’, uma 

vez que o retalhista avaliou o desempenho da sua própria loja. Por forma a simplificar a análise dos dados 

referentes à qualidade do serviço das lojas, foi feita uma média dos valores de cada atributo entre as 

avaliações dos diferentes retalhistas. Esse valor médio em cada atributo foi utilizado, neste estudo, como 

ilustrativo das perceções dos retalhistas de proximidade relativamente à qualidade oferecida aos seus 

clientes. 
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4.1.4. Variáveis analisadas e tamanho das amostras 

Tanto no questionário dirigido aos consumidores como no dirigido aos retalhistas, o número de 

questões realizadas foi consideravelmente elevado – 31 variáveis no questionário dirigido aos 

consumidores e 29 no dirigido aos retalhistas – o que motivou o agrupamento em tipologias comuns.  

Grande parte das questões que compõem ambos os questionários são de natureza quantitativa 

discreta, tendo em conta que são avaliadas segundo uma escala do tipo Likert de 7 pontos. No entanto, 

sendo que algumas delas são dedicadas a avaliar aspetos demográficos, comportamentais assim como 

perspetivas e opiniões pessoais, também se verifica a inclusão de algumas variáveis de natureza 

qualitativa nesta análise.  

Segundo Malhotra et al. (2006), o número de elementos de uma amostra deverá ser, no mínimo, 

cinco elementos por cada variável em estudo. Na mesma publicação, os autores defendem que, para 

‘Estudos de testes de marketing’ o tamanho mínimo de uma amostra deverá ser duzentos elementos e 

que a abrangência média se situa entre os trezentos e os quinhentos. Outros autores defendem que uma 

amostra sujeita a diversos tipos de análise não deve conter menos do que cinquenta elementos e que 

deverá ter, no mínimo, dez elementos por cada variável analisada (Hair et al., 1998). 

No caso do inquérito aos consumidores - como já foi visto nesta secção, contém 31 variáveis - 

utilizando a relação de Malhotra et al. (2006), tendo em conta o número de variáveis identificadas, seriam 

necessários 155 elementos e numa perspetiva citada por Santos (2014) seriam necessários 310 

elementos. Acabou por se conseguir a participação de 156 inquéritos válidos após terem sido eliminados 

seis formulários incompletos. 

Quanto ao tamanho da amostra de retalhistas, Malhotra et al. (2006) também referiram que para um 

tipo de estudo referente a ‘Auditorias em mercados teste’, o número mínimo seriam 10 lojas e o intervalo 

médio entre 10 e 20 lojas. A meta inicial deste estudo fixou-se nas 10 lojas, uma vez que se previa que a 

disponibilidade para participar nos inquéritos poderia não ser tão elevada como o desejado. No final, 

conseguiu-se contar com o contributo de 11 retalhistas dos distritos de Aveiro, Bragança, Leiria, Lisboa e 

Porto. 

Relativamente às entrevistas a gestores e peritos, fixou-se uma meta de 5 elementos, devido às 

expectáveis dificuldades em agendar um período no qual fosse possível realizar as entrevistas. Essas 

dificuldades esperadas foram efetivamente verificadas, tendo apenas sido possível a colaboração de 4 

gestores/peritos. 

4.1.5. Pré-teste dos inquéritos a consumidores e a retalhistas 

Antes de lançar os questionários no canal online e de os distribuir em diversas lojas de proximidade, 

considerou-se relevante realizar um pré-teste – também designado por teste piloto. Um pré-teste consiste 

na aplicação de uma versão preliminar de um determinado questionário, de modo a que seja possível 

identificar alguns problemas, nomeadamente ao nível da compreensão e interpretação das perguntas 

(OPUS, 2018). A má interpretação de uma pergunta está, na maioria das vezes, associada a erros 

ortográficos ou de coerência, mas também pode estar associada à utilização de vocabulário complexo e 

técnico, que é desconhecido por grande parte dos inquiridos. Um pré-teste é uma procedimento de grande 

importância, uma vez que representa uma forma evitar desperdícios de tempo e dinheiro que ocorreriam 

no caso de um questionário mal estruturado, que não atingisse os objetivos propostos, ser lançado. Dessa 
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forma, um teste piloto possibilita o ajuste das questões antes do lançamento do inquérito, assim como 

permite que novas questões possam ser adicionadas, caso se justifique (OPUS, 2018; Freire, 2014). 

Na perspetiva de Reynolds, Diamantopoulos e Schlegelwilch (1993), a amostra de inquiridos do teste 

piloto deverá ter, no mínimo, cinco elementos, e para Marconi e Lakatos (apud Freire, 2014), esses 

elementos não deverão fazer parte da amostra do questionário final, utilizado para recolher os dados 

necessários à realização do estudo. De modo a aumentar a eficiência e eficácia da pesquisa, alguns 

autores como OPUS (2018) sugerem que o pré-teste deve ser realizado na presença do investigador, de 

modo a que possam ser identificados, mais facilmente, os pontos que suscitem dúvidas ou erros de 

compreensão.  

Relativamente ao presente estudo, no inquérito aos consumidores foi realizado um pré-teste com 

uma amostra de 8 elementos. Para além da avaliação do grau de compreensão e interpretação das 

perguntas, também foi pedido aos participantes que mencionassem o tempo gasto a responder ao 

questionário e se este era difícil ou aborrecido de responder.  

Alguns dos inquiridos não apontaram nenhum problema de interpretação e referiram que 

responderam muito rapidamente (sem especificar o tempo), no entanto, cinco dos oito inquiridos 

apontaram algumas falhas ou ineficiências que foram tidos em conta na definição do novo questionário. 

Apresenta-se de seguida a lista com os problemas identificados pelos elementos da amostra do teste-

piloto, assim como as respetivas medidas tomadas para os resolver: 

o Descrição inicial do questionário muito longa – optou-se por especificar as quatro secções do 

inquérito por via de bullet points (tópicos) ao invés de texto corrido; 

o Dificuldade em perceber o conceito de agregado familiar – foi acrescentada a definição do conceito 

de agregado familiar na descrição das duas perguntas referentes ao mesmo; 

o Dificuldade em entender os conceitos de ‘Layout’ e ‘Sortido dos bens de consumo’ – relativamente 

ao conceito de ‘Layout’, este foi substituído no inquérito por ‘Disposição’, de modo a que todos os 

inquiridos pudessem entender. Relativamente a ‘Sortido dos bens de consumo’, um dos tópicos da 

secção número três que incluía esse conceito foi alterado e foi acrescentada a definição do conceito 

na descrição dessa sub-secção; 

o Pouca clareza na interpretação da questão da secção de hábitos de consumo: ‘Qual o tipo de 

informação que mais influencia as suas decisões?’. O inquirido em causa mencionou que não 

entendia a que é que se referia o conceito ‘tipo de informação’. Como tal, considerou-se dirigir a 

pergunta de uma forma mais simples e direta – ‘Das seguintes opções, qual a que influencia mais as 

suas decisões de compra?’.  

Relativamente ao tempo gasto para responder ao inquérito, um dos elementos respondeu em cerca 

de quatro minutos, outro em oito minutos e outros três em cerca de 12 minutos. Como já foi referido acima, 

os restante três elementos não especificaram com precisão o tempo que demoraram a responder. De 

realçar ainda que nenhum dos elementos desta amostra de teste confessou ter sentido que responder ao 

inquérito fosse uma tarefa maçadora ou difícil.  

Após realizadas as alterações mencionadas acima e tendo em conta que a extensão do questionário 

não representava uma ameaça à taxa de resposta dos inquiridos, optou-se por lançar o questionário online 

– através da plataforma ‘google forms’ – e em algumas lojas de proximidade da região de Lisboa – tendo 
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em conta que se trata de uma amostra por conveniência, não se considerou que se justificasse distribuir 

por lojas de outros distritos – conforme se apresenta em anexo (ver anexo G).  

Quanto ao inquérito aos retalhistas, a amostra do pré-teste foi composta por apenas três elementos 

– a pouca disponibilidade para colaborar nesta fase do pré-teste assim como o facto de a meta para o 

tamanho da amostra do questionário ter sido fixada em dez elementos, foram considerados motivos 

suficientes para justificar o número reduzido de participantes nesta fase. Desses elementos, foram 

apontadas, à semelhança do que aconteceu no pré-teste do questionário aos consumidores, alguns 

problemas ao nível da interpretação das perguntas e do perfil das respostas. Em seguida apresenta-se 

uma lista com esses apontamentos dos profissionais do retalho: 

o Algumas questões de escolha múltipla permitiam apenas a escolha de uma opção, e em alguns casos, 

justificava-se a possibilidade de escolher mais do que uma opção (e.g. ‘O que acha que contribuiu para 

melhorar o desempenho/lucro das lojas de proximidade?’; ‘O que acha que afetou mais o 

desempenho/lucro das lojas de proximidade?’; ‘Atualmente, de onde acha que vem a maior 

concorrência para o seu negócio?’; ‘Na sua opinião, quais as maiores fontes de problemas no retalho 

de proximidade?’); 

o Na questão ‘Das seguintes opções, qual a que influencia mais as suas decisões de compra?’, dois dos 

retalhistas inquiridos nesta fase de teste, mencionaram que poderia fazer sentido incluir a opção 

‘Sugestão dos retalhistas’, uma vez que a consideram de enorme importância, essencialmente, no 

retalho de proximidade, em que as relações entre os retalhistas e os consumidores são mais familiares 

e próximas. 

Relativamente ao tempo gasto a preencher o questionário, a média fixou-se em cerca de doze 

minutos, o que foi considerado um valor bastante razoável, capaz de manter a atenção do inquirido 

durante toda a extensão do questionário, permitindo assim resultados mais fidedignos e aproximados à 

realidade. Tal como no caso do inquérito aos consumidores, foram realizadas as alterações mencionadas 

acima, e após isso, partiu-se para a realização dos questionários. 

4.2. Método de análise de dados e relações 

Na secção ‘Análise e discussão dos resultados’ foram expressos os resultados das entrevistas aos 

gestores e peritos assim como dos inquéritos aos consumidores e retalhistas. Para além da análise 

individual das frequências de cada variável dos inquéritos aos consumidores e retalhistas – análise 

univariada – foram também avaliadas algumas relações entre as mesmas – análise bivariada e 

multivariada. Essas análises foram úteis no processo de verificação das hipóteses estratégicas 

formuladas com base nas entrevistas aos gestores e peritos, uma vez que se considerou que tanto a 

opinião dos consumidores e retalhistas como a disponibilidade destes últimos para melhorar determinados 

aspetos relacionados com o funcionamento das suas lojas são dados relevantes para poder decidir 

relativamente à plausibilidade e importância da adoção das medidas estratégias propostas no início desta 

secção. 
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5. Análise e discussão de resultados 

5.1.  Entrevistas a gestores e peritos e Formulação de hipóteses estratégicas 

 Nesta secção foram destacados os pontos mais focados pelos gestores e peritos nas entrevistas 

semiestruturadas em profundidade realizadas. Foram entrevistados, no total, quatro profissionais, dos 

quais, o presidente do conselho de administração da Poupança Cash&Carry, o Sr. José Borges (com uma 

duração de entrevista de cerca de 1 hora e 30 minutos), um gestor da equipa da Poupança Cash&Carry, 

Dr. Roberto Álvares (duração aproximada: 2h30m), a gestora da rede Aqui é Fresco, Dra. Carla Esteves 

(duração aproximada: 1h30m) e o Dr. José Rousseau (duração aproximada: 1h15m), professor 

universitário, presidente do Fórum Consumo e ex-presidente da APED (Associação Portuguesa de 

Empresas de Distribuição). 

 A natureza semiestruturada da entrevista deu a possibilidade aos entrevistados de se focarem 

nos aspetos mais importantes e de escolherem, de certa forma, o rumo da entrevista. Nesse sentido, 

tendo em conta a liberdade dos entrevistados para se expressarem sobre os temas abordados, foi 

possível perceber quais os pontos que cada um deles considerava mais críticos para o sucesso do 

negócio dos retalhistas de proximidade. Com base nestas entrevistas foram elaboradas algumas 

hipóteses estratégicas que foram, nas secções seguintes, verificadas com base em técnicas estatísticas 

com o suporte do software SPSS. 

Em seguida apresenta-se o resumo das entrevistas realizadas aos quatro profissionais, organizado 

por assunto e na forma de tópicos (tabela 2), de modo a facilitar e simplificar a leitura e a análise. À medida 

que foi apresentado o resumo, foram formuladas as hipóteses estratégicas adequadas ao tema em 

abordagem. De salientar que a motivação para a formulação de cada uma das hipóteses teve como base 

os aspetos mais salientados nas entrevistas, que para os peritos são os aspetos decisivos para o sucesso 

dos retalhistas de proximidade no contexto atual deste setor. 

 

Tabela 2 – Resumo das entrevistas e formulação de hipóteses estratégicas  

Potencial 

lucrativo do 

retalho de 

proximidade 

Dr. Álvares: “o mercado alimentar é um segmento bastante elástico – as famílias procuras reduzir ao máximo 

os gastos”; “o mercado retalhista tem potencial e é lucrativo se os retalhistas estiverem organizados e atentos 

às oportunidades de negócio”. 

Sr. Borges: “este é um setor rentável desde que os retalhistas se organizem e que tenham um espaço bem-

apresentado e com bons produtos”. 

Prof. Rousseau: “o retalho de proximidade está na moda, e como tal, com organização dos processos e 

atenção às necessidades dos consumidores, é possível lucrar bastante neste setor”. 

Dra. Carla Esteves: “a conjuntura atual da economia e do comportamento dos consumidores confere a este 

segmento uma grande oportunidade para crescer e ganhar notoriedade face aos restantes formatos”. 

Crise 

económica 

2008-2014 

Dr. Álvares: “neste período sobreviveram apenas os players mais resilientes e bem organizados – há que 

perceber o comportamento dos consumidores porque este setor é altamente volátil e instável”;  

Preço VS 

Diferenciação 

Dr. Álvares: “a diferenciação é sem dúvida a arma mais poderosa para o retalho de proximidade, pois os 

ganhos, por exemplo, ao nível da qualidade compensam o eventual preço superior dos artigos”; “uma boa 

forma de diferenciar pode passar pela inclusão de artigos sustentáveis, biológicos, alternativos, e em 

embalagens biodegradáveis, assim como a criação de uma zona de refeições prontas (take-away)”. 

Prof. Rousseau: “todos os estudos apontam que o preço ainda é um dos principais fatores para o sucesso de 

uma loja”. 

Dra. Carla Esteves: a diferenciação ao nível dos serviços – ligação familiar dos funcionários com os clientes, 

a arrumação e distribuição das prateleiras e o caráter apelativo da loja – são, na minha opinião, mais decisivos 

do que o fator preço”. 

Roturas de 

stock 

Sr. Borges: “mais importante do que o preço e do que a diferenciação, é ter sempre na loja aquilo que o 

consumidor procura, ou seja, minimizar ao máximo as roturas de stock”. 
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      H1.: A satisfação dos consumidores é influenciada pela ausência de roturas de stock, ou seja, pela obtenção do artigo 

procurado em cada compra. 

Faixa etária 

Dr. Álvares: “Os Idosos/Seniores são, para mim, o segmento que irá representar o maior crescimento, uma 

vez que estes consumidores têm cada vez mais saúde e vitalidade, têm geralmente algumas poupanças, 

gostam de investir na alimentação e têm tempo para ir às compras. Os jovens em início de carreira, por outro 

lado, até para almoçar têm pouco tempo”. 

Sr. Borges: “os jovens são um segmento de consumidores com pouco poder económico e com pouco 

interesse em investir tempo e dinheiro no retalho. As famílias representam um segmento com maior poder 

económico e com maiores gastos neste tipo de retalho” 

Prof. Rousseau: “não é justo fazer uma distinção neste campo. Todos os clientes contam”. 

 

H2.: Os idosos/seniores são a faixa etária de consumidores mais interessante para os retalhistas de proximidade e como 

tal vale a pena definir um conjunto de estratégias que vão ao encontro aos seus desejos e necessidades. 

 

Concorrência 

Dr. Álvares: “alguns estudos indicam que por cada hipermercado que abre, 410 lojas de retalho acabam por 

fechar (apesar de o efeito não ser imediato), e na realidade, Portugal é dos países com maior incidência de 

grandes superfícies por m2”; “Pior do que a concorrência, é a guerra entre os concorrentes”; “As guerras de 

preço constantes só beneficiam mesmo o consumidor final. Todos os outros perdem”; “No 2º trimestre de 2019, 

o único player da grande distribuição que teve crescimento foi o Lidl com 1,7% e o retalho de proximidade 

cresceu cerca de 0,8%, o que poderá ser explicado pelo facto de os consumidores estarem a privilegiar a 

conveniência em detrimento do preço”. 

Sr. Borges: “A insígnia PingoDoce é a mais ameaçadora, devido à maior proximidade física das lojas com os 

consumidores”. 

Prof. Rousseau: “As lojas discount são sem dúvida a maior ameaça às lojas de proximidade, uma vez que 

combinam o melhor dos dois mundos – têm grandes dimensões e na maioria das vezes estão próximo da 

população”. 

Dra. Carla Esteves: “As grandes superfícies (hipermercados) são a principal força de concorrência, uma vez 

que são em maior número e detêm cerca de 54% da quota de vendas – Jerónimo Martins e SONAE” 

Coopetição 

Dr. Álvares: “Ainda que as lojas de proximidade estejam a competir entre si, podem cooperar e criar parcerias 

que visem o aumento da eficiência dos processos, a diminuição dos custos e, consequentemente, o aumento 

dos lucros”; “Este tipo de parcerias – que pode incluir uma central associativa ou central de compras – permite 

obter massa crítica capaz de permitir a criação de economias de escala, maior poder negocial e, como 

consequência, uma melhor posição competitiva”; “Em Portugal ainda existe muita resistência por parte dos 

players a aderir a este tipo de parcerias”. 

Sr. Borges: “A verdade é que já existiram cooperativas de retalhistas e grossistas e estas acabaram todas 

por falir”; “Importa referir também que devem ser analisadas todas as implicações que estas parcerias possam 

ter, nomeadamente verificar se o aumento da eficiência e redução de alguns custos operacionais compensa 

o aumento da parcela dos custos fixos, especialmente, no setor administrativo, de organização e de 

marketing”. 

Prof. Rousseau: “As formas de comércio associado e integrado são, em si, formas de coopetição, como por 

exemplo a rede Amanhecer ou Aqui é Fresco, e são muito importantes para o sucesso dos retalhistas de 

proximidade”. 

       H3.: A cooperação entre concorrentes no setor do retalho é uma boa oportunidade para aumentar a eficiência de todos os 

processos, através da redução dos custos operacionais e da obtenção de melhores condições negociais por via da obtenção de 

massa crítica. 

Variedade do 

sortido 

Dr. Álvares: “É importante incluir artigos que sirvam as necessidades de todos os clientes, mesmo que alguns 

artigos só sejam mesmo vendidos a um único cliente, e é fundamental assegurar que não haja roturas 

sistemáticas em produtos com elevada rotação e em artigos sazonais, por exemplo cerveja fresca no verão” 

Secções de 

produtos 

Dr. Álvares: “A inclusão de uma pequena secção de padaria e pastelaria com várias fornadas de pão quente 

ao longo do dia é não só um aspeto valorizado pelos consumidores como é também uma forma de incutir 

lealdade nos consumidores e levar os mesmos a dirigir-se à loja no horário em que há pão fresco e quente”; 

“No entanto, outras secções como peixaria e talho (ainda que não seja necessária muita oferta), de congelados 

(na qual se incluem refeições prontas ou fáceis de cozinhar), uma zona de take-away (e.g. frangos assados), 

e uma eventual zona de cafetaria e convívio também são importantes* – esta ideia também foi defendida pela 

Dra. Carla Esteves. 

Sr. Borges: “As frutas são a parte mais sensível de um minimercado”; “Se um talho ou peixaria tiver má 

apresentação e pouca variedade, mais vale não ter”; “Uma zona de serviços postais e jogos Santa Casa é 

também uma mais-valia para estas lojas de proximidade” 

 

Prof. Rousseau: “A inclusão no espaço da loja tradicional de outro tipo de serviços – como cafetaria, 

restaurante, posto de correios – representa uma forma de aumentar o fluxo de consumidores, o que vem ser 

benéfico para a loja. Há uma lei que estabelece que por cada 100 pessoas que passam por uma loja, 80 dão 

conta da existência da loja, 40 param em frente à loja, 20 decidem entrar, e por fim, 3 ou 4 é que acabam por 

comprar alguma coisa. Nesse sentido, tendo em conta que quanto maior for o tráfego de pessoas, maior será 

o volume de vendas, a disponibilização de diferentes tipos de serviços no espaço da loja representa uma 

oportunidade de criar sinergias entre os negócios e gerar mais lucros”. 
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Dra. Carla Esteves: “Uma secção de frescos - frutas e legumes - com elevada qualidade é fundamental para 

o sucesso de uma loja”; *; “Importa não esquecer a inclusão de uma secção específica de produtos biológicos, 

adequados a vegetarianos, intolerantes à lactose, celíacos e para aqueles que optem por uma alimentação 

mais saudável, sustentável e amiga do ambiente”. 

     H4.: A satisfação do cliente é influenciada pela existência de zonas específicas para cada tipo de produtos com qualidade e 

variedade (e.g. frutas e legumes, padaria/pastelaria, talho e peixaria, congelados, prontos a comer/take-away).  

     H5.: A satisfação dos consumidores é influenciada pela existência de uma secção de serviços postais (CTT) no espaço da 

loja. 

     H6.: A satisfação dos consumidores é influenciada pela existência de uma secção dedicada a artigos ‘alternativos’, tais como, 

vegetarianos, sem-lactose, sem-glúten, biológicos, artigos em embalagens biodegradáveis e em produção sustentável. 

Preços e 

promoções 

Dr. Álvares: “Em produtos fora do ambiente promocional, o preço dos artigos é mais baixo nas lojas de 

proximidade do que na grande distribuição, especialmente em produtos de perfumaria, higiene e limpeza. 

Geralmente, os consumidores são iludidos pelo ambiente iluminado da loja e pelas campanhas promocionais 

no espaço físico da loja, mas na realidade, o ‘cabaz anual’ de compras fica mais barato no retalho de 

proximidade do que na grande distribuição”; “No que diz respeito às promoções, dados da Nielsen mostram 

que cerca de 68% das compras são feitas em ambiente promocional, e como é possível ver, há promoções 

constantes em todas as lojas”. 

Sr. Borges: “Nem sempre é o barato que vende”; “Alguns artigos podem ser marcados com 30% ou 40% de 

margem, porque suportam essa margem, e há outros nos quais, muitas vezes, não se ganha quase nada. A 

definição das margens não é um aspeto linear e pode ser mais bem explorado pelos retalhistas de 

proximidade”. 

Prof. Rousseau: “As promoções continuam a ser determinantes, uma vez que cerca de 60% dos 

consumidores apenas compram artigos em promoção”. 

Dra. Carla Esteves: “Os consumidores continuam viciados em promoções, e como tal, apesar de já não ser 

tão decisivo, é essencial que os retalhistas continuem a olhar para o preço e para a componente das 

promoções”. 

     H7.: O preço e as promoções não são o determinante mais importante na preferência por lojas de proximidade. 

Aspetos 

distintivos do 

retalho de 

proximidade 

Dr. Álvares e Sr. Borges: “A conveniência - que contempla a proximidade e a minimização do tempo gasto a 

comprar –, a qualidade dos frescos e o caráter mais familiar das relações com o funcionários são os principais 

motivos que levam os consumidores a escolher o retalho de proximidade em detrimento da grande distribuição” 

Aspetos 

distintivos da 

grande 

distribuição 

Dr. Álvares: “A luminosidade e o caráter apelativo do espaço da loja que permite passear com o carrinho e 

tornar as compras um ato recreativo, a elevada variedade do sortido, a possibilidade de pagamento a crédito, 

a existência de secções de cafetaria e refeições no próprio espaço da loja, os meios de comunicação e as 

campanhas de comunicação constantes, a qualidade do estacionamento e o horário alargado são as principais 

armas destes formatos”. 

Sr. Borges: “As promoções agressivas das grandes insígnias são uma forma de chamar os consumidores às 

lojas”. 

Prof. Rousseau: “Os preços continuam a ser mais baixos na grande distribuição e isso atrai clientes”. 

Dra. Carla Esteves: “É ao nível da comunicação que estas insígnias se destacam, e nesse aspeto, a rede 

AEF ainda não tem condições para fazer campanhas de comunicação de forma regular e constante como o 

fazem, por exemplo, o Continente ou o Pingo Doce”. 

     H8.: A grande variedade do sortido com a inclusão de muitas referências da mesma família de produtos e da mesma marca 

é um determinante significativo na escolha dos consumidores. 

     H9.: A criação de um parque de estacionamento coberto com muitos lugares de fácil estacionamento influencia a escolha da 

loja e aumenta significativamente a satisfação dos consumidores. 

     H10.: A opção de operar num horário alargado que vá ao encontro às necessidades de todos os consumidores é decisivo na 

escolha da loja por parte dos consumidores. 

Marcas do 

distribuidor 

Dr. Álvares: “O subconsciente dos consumidores indica que um artigo de marca própria é mais barato e tem 

uma qualidade inferior”; “No período da crise económica dos últimos anos, contrariamente ao esperado, a 

notoriedade destas marcas não cresceu assim tanto, uma vez que foram notáveis as redução do preço das 

marcas de fabricante assim como outro tipos de campanhas que não permitissem que o consumidor deixasse 

de consumir esses produtos”. 

Sr. Borges: “A perceção de qualidade dos consumidores está a aumentar, o que tem resultado em notáveis 

aumentos nas vendas destas marcas”. 

Prof. Rousseau: “As marcas do distribuidor são um dos fatores decisivos para levar os consumidores a preferir 

a grande distribuição, uma vez que estes oferecem uma grande variedade de artigos de marcas próprias, que 

não só criam lealdade à loja - através da exclusividade - como também permitem oferecer artigos mais baratos 

com qualidade semelhante às marcas do fabricante”. 

Dra. Carla Esteves: “É importante incluir no sortido das lojas marcas de distribuidor com boa qualidade, mas 

não é essencial”. 

     H11.: A existência de artigos de marca de distribuidor/própria (MDD) de boa qualidade e a um preço competitivo é um 

determinante significativo na escolha da loja por parte dos consumidores. 

Motivações 

hedónicas ou 

utilitárias 

Dr. Álvares: “Os retalhistas terão de encontrar forma de assegurar um misto de motivações de ordem 

emocional/hedónica e utilitária, isto é, apresentar um espaço agradável, limpo e ser simpático com os clientes 

e ao mesmo tempo ter disponíveis os artigos que o consumidor quer, minimizando o tempo necessário para 

efetuar a transação”. 
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Sr. Borges: “A questão da procura pela minimização do tempo tem sido a principal motivação dos 

consumidores para se deslocarem às lojas de bairro”. 

Prof. Rousseau: “Há muita heterogeneidade no comportamento dos consumidores e como tal não existem 

verdades absolutas neste campo”. 

Compra 

planeada ou 

por impulso 

Dr. Álvares: “Nas lojas de proximidade os consumidores são mais propícios a fazer compras ponderadas, isto 

é, a levar apenas aquilo que precisam, e na grande distribuição acabam por ser levadas a comprar aquilo que 

não necessitam – compras por impulso”. 

Prof. Rousseau: “Uma compra por impulso caracteriza-se por aquela compra cuja decisão é tomada dentro 

do espaço da loja e a compra ponderada, o oposto”; “As compras por impulso representam cerca de 85% do 

total das compras no retalho e dividem-se em várias tipologias: compra por impulso sugerida – por exemplo 

quando existe uma campanha de degustação de um artigo alimentar no espaço da loja, que leva o consumidor 

a comprar -, pura – acontece quando o consumidor nunca tinha pensado em comprar o artigo em causa e 

acaba por fazê-lo (representam apenas 10% do total de compras) -, por associação – está relacionada com a 

complementaridade entre bens, por exemplo, o cliente planeou comprar cerveja mas acaba por levar 

amendoins que estão na prateleira ao lado -, recordadas – por exemplo, “quando o consumidor vê um anúncio 

na televisão e recorda-se do mesmo quando vê o produto na loja – e planeadas – o consumidor sabe o artigo 

que quer comprar, no entanto só toma a decisão da marca ou do tamanho da embalagem no ponto de venda” 

Inovações 

tecnológicas 

Dr. Álvares: “Quem não acompanhar esta tendência vai seguramente perder o comboio”; “Especialmente para 

o segmento dos Millennials, estas medidas são essenciais, uma vez que utilizam bastante os canais online 

numa tentativa de ganharem algum tempo para lazer”; “O consumidor já pediu isto há muito. A rede AEF vai 

lançar uma campanha com cartões de fidelização já em outubro, mas é uma medida que já vem tarde”. 

Sr. Borges: “Um canal online é uma medida que exige um investimento inicial substancial e que requer um 

aumento do espaço para armazenamento dos artigos e um aumento dos custos operacionais, seja devido à 

contratação de mais funcionários ou pelo pagamento a uma empresa terciária de entregas” 

Prof. Rousseau: “Mais do que oferecer múltiplos canais de compra, interessa que estes estejam interligados 

entre si sem qualquer tipo de fronteiras”. 

Dra. Carla Esteves: “Para além de haver a necessidade de os retalhistas de proximidade entrarem na era 

digital dos dias de hoje, é importante que estejam preparados para acompanhar a velocidade da evolução que 

caracteriza este campo. Antigamente as mudanças ocorriam a cada 10 anos, agora ocorrem quase de 6 em 

6 meses” 

     H12.: A disponibilização de um canal online de vendas com possibilidade de entregas ao domicílio é um determinante na 

escolha da loja por parte dos consumidores. 

     H13.: A oferta de cartões de fidelização ou de outras campanhas semelhantes é um determinante que afeta a satisfação dos 

consumidores. 

Proximidade Dr. Álvares: “É meio caminho andado para o sucesso” 

Aspeto físico 

da loja 

Dr. Álvares: “Algumas questões como o aspeto exterior e interior da loja, a arrumação das prateleiras e a 

disposição dos produtos, a limpeza e a higiene são fatores que merecem melhorias e ajustes”. 

Sr. Borges: “A apresentação de uma casa é, hoje em dia, fundamental. Se entrar numa loja que esteja suja, 

provavelmente nunca mais lá volto, mas se a casa estiver limpa, até dá gosto lá comprar” 

     H14.: A aposta na melhoria do aspeto físico da loja, arrumação e disposição dos artigos, limpeza e higiene são medidas 

importantes e são requisitos importantes para a satisfação dos consumidores e escolha da loja. 

Foco 

estratégico 

para os 

próximos anos 

Dr. Álvares: - “O preço e promoções não são o mais importante”; “O aspeto, arrumação e limpeza são 

fundamentais”, “A inclusão de serviços adicionais como padaria e pastelaria é bastante importante”. 

Sr. Borges: “Estes retalhistas deveriam apostar na maximização da qualidade do serviço e dos bens 

oferecidos e na minimização dos erros, nos quais se inclui a qualidade, frescura e segurança do espaço físico 

e dos próprios bens (e.g. evitar fruta podre) e as roturas de stock”. 

Prof. Rousseau: “Não existe uma receita para o sucesso, uma vez que esta pode ser influenciada por 

inúmeros fatores imprevisíveis. No entanto, o funcionamento em horário alargado e a expansão como o 

oxigénio da distribuição - por exemplo, o facto de uma empresa possuir mais do que uma loja permite obter 

melhores condições de compra, através de maior escala, e diminuir a proporção dos custos, e como tal gerar 

mais lucros” – são estratégias fundamentais. 

Dra. Carla Esteves: “O serviço prestado deverá ser visto como a máxima pela qual os retalhistas de 

proximidade se devem reger, uma vez que essa é uma forma de diferenciar relativamente aos restantes 

formatos que têm uma ligação mais distante com os seus clientes”. 

     H15.: A aposta na qualidade do serviço – relação pessoal e personalizada com o consumidor, aspeto da loja e layout do ponto 

de venda – é uma medida que influencia o grau de satisfação dos consumidores. 

  

De modo a facilitar a análise estatística que permitiu a verificação das hipóteses formuladas nesta 

secção, importou estabelecer a correspondência entre cada uma das quinze hipóteses estratégicas e as 

variáveis dos inquéritos que fossem capazes de verificar essas hipóteses e decidir face à sua validade ou 

reprovação. Essa correspondência foi expressa na seguinte tabela que espelha também a distinção entre 

as hipóteses relacionados com o campo da satisfação dos consumidores e com o campo da importância 
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na escolha da loja. Essa distinção é útil para perceber qual o tipo de análise estatística que foi utilizado 

para verificar as hipóteses, assim como qual a secção dos inquéritos que inclui as variáveis capazes de 

dar resposta às mesmas hipóteses (ver tabela 3). 

Tabela 3 – Correspondência entre as hipóteses e os atributos do SERVPERF e os aspetos relacionados com o 

nível de importância atribuído pelos consumidores. 

Hipótese estratégica 
Satisfação 

(Atributo(s) do SERVPERF) 

Importância na escolha da loja e 
outras variáveis** 

 

H1.: A satisfação dos consumidores é influenciada 
pela ausência de roturas de stock, ou seja, pela 
obtenção do artigo procurado em cada compra. 

A8. A loja tem os artigos em stock quando o 
consumidor os procura 

--- 

H2.: Os idosos/seniores são a faixa etária de 
consumidores mais interessante para os 
retalhistas de proximidade e como tal vale a pena 
definir um conjunto de estratégias que vão ao 
encontro aos seus desejos e necessidades. 

--- 

**‘Rendimento médio por pessoa’, 
‘Frequência de visita a lojas de 
proximidade’, ‘Formato de loja 
mais frequentado’, ‘Percentagem 
de compras feitas em lojas de 
proximidade’ e ‘Onde gasta mais 
dinheiro em cada compra’ 

H3. A cooperação entre concorrentes no setor do 
retalho é uma boa oportunidade para aumentar a 
eficiência de todos os processos, através da 
redução dos custos operacionais e da obtenção de 
melhores condições negociais por via da obtenção 
de massa crítica. 

--- 

**‘Estava disposto a fazer uma 
parceria com os seus 
concorrentes’ – inquérito aos 
retalhistas 

H4. A satisfação do cliente é influenciada pela 
existência de zonas específicas para cada tipo de 
produtos com qualidade e variedade (e.g. frutas e 
legumes, padaria/pastelaria, talho e peixaria, 
congelados, prontos a comer/take-away). 

A5. A loja possui secções específicas para cada tipo 
de artigos com boa qualidade (e.g. pastelaria, 
padaria, peixaria, talho, charcutaria, frutas e 
legumes, congelados e prontos-a-comer) 

--- 

H5. A satisfação dos consumidores é influenciada 
pela existência de uma secção de serviços postais 
(CTT) no espaço da loja. 

A6. A loja tem uma secção dedicada a serviços 
postais (e.g. CTT, pagamento de serviços e 
carregamento de telemóveis) 

--- 

H6. A satisfação dos consumidores é influenciada 
pela existência de uma secção dedicada a artigos 
‘alternativos’, tais como, vegetarianos, sem-
lactose, sem-glúten, biológicos, artigos em 
embalagens biodegradáveis e em produção 
sustentável. 

A15. A loja oferece grande variedade de artigos de 
elevada qualidade, incluindo bens alternativos (e.g. 
saudáveis, biológicos, dietéticos, sem-lactose, sem-
glúten, vegetarianos) e diferenciados (e.g. regionais 
e tradicionais) 

--- 

H7. O preço e as promoções não são o 
determinante mais importante na preferência por 
lojas de proximidade. 

--- 
‘Importância de: Preço baixos e 
promoções frequentes’ 

H8.: A grande variedade do sortido com a inclusão 
de muitas referências da mesma família de 
produtos e da mesma marca é um determinante 
significativo na escolha dos consumidores. 

--- 
‘Importância de: Grande 
variedade de artigos” 

H9.: A criação de um parque de estacionamento 
coberto com muitos lugares de fácil 
estacionamento influencia a escolha da loja e 
aumenta significativamente a satisfação dos 
consumidores. 

A4. A loja situa-se numa zona/local de fácil acesso e 
perto da população com estacionamento fácil e 
conveniente 

--- 

H10.: A opção de operar num horário alargado que 
vá ao encontro às necessidades de todos os 
consumidores é decisivo na escolha da loja por 
parte dos consumidores. 

--- 
‘Importância de: Horário de 
funcionamento alargado’ 

H11. A existência de artigos de marca de 
distribuidor/própria (MDD) de boa qualidade e a 
um preço competitivo é um determinante 
significativo na escolha da loja por parte dos 
consumidores. 

--- 

‘Importância de: Inclusão de 
marcas brancas/de distribuidor 
(MDD) de elevada qualidade, com 
vasta gama de produtos e a preço 
competitivo’ 

H12. A disponibilização de um canal online de 
vendas com possibilidade de entregas ao domicílio 
é um determinante na escolha da loja por parte 
dos consumidores. 

--- 

‘Importância de: Oferecer 
múltiplos canais (loja física, loja 
'online', encomendas por telefone) 
& entregas ao domicílio’ 

H13. A oferta de cartões de fidelização ou de 
outras campanhas semelhantes é um 
determinante que afeta a satisfação dos 
consumidores. 

A19. A loja tem um cartão de fidelização com 
vantagens para os clientes, assim como realiza 
outras campanhas de fidelização 

--- 

H14. A aposta na melhoria do aspeto físico da loja, 
arrumação e disposição dos artigos, limpeza e 
higiene são medidas importantes são requisitos 
importantes para a satisfação dos consumidores e 
escolha da loja. 

A1. A loja tem equipamentos, instalações e 
conteúdos associados ao serviço modernos e 
visualmente apelativos; A2. A loja tem zonas limpas, 
atrativas e agradáveis (e.g. salas de convívio e 
espaço da loja calmo, tranquilo e alegre); A3. O 
layout da loja facilita os consumidores a encontrar os 
bens que precisam assim como a movimentarem-se 
dentro do espaço da loja 
 

‘Importância de: Espaço físico da 
loja apelativo e experiência de 
compra agradável (higiene, 
decoração, conforto, alegria, 
simpatia e afeto dos funcionários)’ 
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H15.: A aposta na qualidade do serviço – relação 
pessoal e personalizada com o consumidor, 
aspeto da loja e layout do ponto de venda – é uma 
medida que influencia o grau de satisfação dos 
consumidores. 

A3. O layout da loja facilita os consumidores a 
encontrar os bens que precisam assim como a 
movimentarem-se dentro do espaço da loja; A10. Os 
empregados da loja têm conhecimentos para 
responder às questões dos clientes, o seu 
comportamento transmite confiança aos 
consumidores e são consistentemente atenciosos e 
simpáticos com os clientes; A11. Os consumidores 
sentem-se seguros ao realizar compras na loja; A12. 
A loja dá ao consumidor uma atenção individual, 
possibilitando a personalização de pedidos assim 
como a aceitação de encomendas específicas 

‘Importância de: Espaço físico da 
loja apelativo e experiência de 
compra agradável (higiene, 
decoração, conforto, alegria, 
simpatia e afeto dos funcionários) 

 

5.2. Análise estatística univariada 

 A análise estatística univariada diz respeito à análise da distribuição de variáveis isoladas (Hair et 

al., 2009). Consoante a natureza métrica ou não-métrica dos dados – as variáveis não-métricas referem-

se a escalas nominais e ordinais - como por exemplo, género, estado civil, distrito de residência, 

habilitações literárias e rendimentos mensais respetivamente - existem diferentes técnicas estatísticas 

associadas (Machado, 2017). Na presença de varáveis métricas, é frequente recorrer-se ao teste t como 

um teste de independência para perceber as diferenças entre dois grupos que componham uma amostra. 

Para o caso de variáveis não-métricas e perante uma única amostra, é comum analisar-se isoladamente 

as frequências referentes a cada uma das variáveis (Machado, 2017; Leão et al., 2009). Neste estudo, 

foram analisadas isoladamente as variáveis não-métricas dos inquéritos aos consumidores e aos 

retalhistas que serviram para caracterizar as amostras de inquiridos respetivos. Para além da 

caracterização das amostras foi feita a análise dos níveis de importância e satisfação atribuídos pelos 

consumidores e retalhistas relativamente a um conjunto de aspetos relevantes para o retalho de 

proximidade, assim como foi verificado a que níveis é que existe convergência entre as necessidades dos 

consumidores e as possibilidades dos retalhistas. Por fim, nesta secção, foram verificadas as hipóteses 

estratégicas relacionadas com a importância na escolha da loja, por via de técnicas de estatística 

descritiva. 

5.2.1. Inquérito aos consumidores - caracterização e análise da amostra 

 O inquérito aos consumidores foi dividido em quatro secções. A primeira diz respeito à 

caracterização do inquirido, a segunda foi desenhada de modo a perceber os hábitos de consumo e o 

comportamento dos consumidores, e a terceira e quarta dizem respeito, respetivamente, à atribuição de 

um nível de importância e à avaliação de um conjunto de aspetos e atributos adaptados ao contexto deste 

estudo. Foram recolhidos 165 inquéritos, não só através da plataforma virtual do google forms como 

também pessoalmente em algumas lojas de retalho. Destes, foram validados 156, tendo sido excluídas 

os formulários com respostas incompletas e com padrões incoerentes - i.e. cujas respostas indiciavam 

que o questionário teria sido feito de forma aleatória - de modo a reduzir o enviesamento da amostra, tal 

como sugeriu Azedo (2012). 

No que respeita à fase de caracterização do perfil do inquirido, identificam-se seis variáveis 

demográficas: Idade, Género, Habilitações literárias, Situação profissional e Caracterização do agregado 

familiar (número de pessoas e rendimento médio). Em seguida foi realizada uma análise das respostas a 

cada uma das variáveis, cujos gráficos com as respetivas frequências podem ser consultados em seguida: 
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Figura 5 – Gráficos com os resultados das respostas dos consumidores inquiridos – variáveis demográficas (8 
gráficos)  (Fonte: inquérito aos consumidores). 

 

As classes de idade com maior frequência nesta amostra são a que vai dos 40 aos 59 anos e a 

que vai dos 23 aos 39 (cada uma delas com a mesma percentagem de 35,9%), que representam 

respetivamente, a denominada geração X e a geração dos millennials. O facto de a maioria das respostas 

terem sido recolhidas no formato online dificultou a inclusão de um número considerável de seniores – os 

chamados baby boomers (pessoas com mais de 60 anos) – uma vez que a maioria das pessoas 

pertencentes a esta classe não utiliza a internet ou tem dificuldade em fazê-lo. No entanto, tendo em conta 

a relevância deste grupo de consumidores no contexto deste estudo, foi feito um esforço no sentido de 

16%

36%36%

12%

IDADE (FONTE: DADOS DO INQUÉRITO 
AOS CONSUMIDORES)

18-22 23-39 40-59 mais de 60

70%

30%

GÉNERO

Feminino Masculino

37%

30%

15%

5%
13%

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS 

12º ano (Ensino Secundário ou equivalente)
Curso Superior (Licenciatura ou Bacharelato)
Ensino Básico (9º ano)
Ensino primário (4º ano)

3%4%

66%

20%

7%

SITUAÇÃO PROFISSIONAL 

Desempregado Doméstica/o Empregado

Estudante Reformado

1,9 2,6 0,6 10,6

89,1

0,6 2,6 1,9
0

20
40
60
80

100

Distrito de residência (valores em percentagem)

7%
13%

20%

27%

33%

NÚMERO DE PESSOAS DO AGREGADO 
FAMILIAR 

1 2 3 4 5

39%

45%

9%
7%

RENDIMENTO DO AGREGADO FAMILIAR

entre 1501€ e 3000€ entre 501€ e 1500€

mais de 3000€ Não sabe/Não responde

47%
50%

3%

RENDIMENTO MÉDIO DO AGREGADO FAMILIAR POR 
PESSOA (OBTIDA ATRAVÉS DO QUOCIENTE ENTRE O 

RESULTADO DO ‘RENDIMENTO DO AGREGADO FAMILIAR’ 
E O ‘NÚMERO DE PESSOAS DO AGREGADO FAMILIAR’)

menos de 500€ entre 501€ e 1500€ entre 1501€ e 3000€
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recolher, no espaço das lojas de proximidade, o máximo possível de respostas formuladas por esta classe 

de consumidores, tendo-se conseguido 19 respostas que representam 12,2% da amostra. 

No que diz respeito ao género, 69,9% dos inquiridos desta amostra são do sexo feminino, 

enquanto que apenas 30,1% são do sexo masculino. A justificação para esta diferença prende-se não só 

com o facto de, em grande parte dos casais, ser a mulher quem assume a responsabilidade de realizar 

as compras, como também devido a estas valorizarem mais as compras como um ato recreativo e, nesse 

sentido, estariam também mais dispostas a responder ao questionário (Pinto, 2019). 

No que diz respeito ao grau de escolaridade, 80,1% dos inquiridos têm um nível igual ao superior 

ao 12º ano (inclui-se licenciatura, bacharelato, pós-graduação, mestrado, doutoramento) e 66,0% do total 

dos elementos desta amostra estão empregados contra apenas 3,2% em situação de desemprego e 

19,9% ainda a estudar.  

Quanto ao distrito de residência, de notar que os residentes em Lisboa representam 89,1% da 

amostra, um valor substancialmente elevado que, no entanto, já era esperado, uma vez que, tendo em 

conta as restrições orçamentais e temporais que foram um entrave às deslocações a outros distritos, o 

questionário físico foi disponibilizado apenas em lojas de Lisboa. Ainda que o link do questionário tenha 

sido partilhado em redes sociais e por email, não foi possível obter uma dispersão geográfica maior. 

A elevada incidência de residentes no distrito de Lisboa, aliada ao facto de a maior parte dos 

inquiridos ser do sexo feminino pode revelar-se uma fonte de enviesamento na representatividade da 

amostra, no entanto, tendo em conta que se está a trabalhar com uma amostra de conveniência, esta 

situação não foi considerada um obstáculo para a análise dos dados. 

Relativamente à composição do agregado familiar, a moda do número de elementos do agregado 

familiar corresponde a 3 e a classe de rendimentos mais comum é a que vai de 501€ a 1500€ com 44,9% 

do total. No que se refere à nova variável composta pelas duas anteriores – Rendimento médio do 

agregado familiar por pessoa – a moda é também a classe de 501€ a 1500€ com 44,9% dos inquiridos a 

ter um rendimento médio dentro destes valores16.  

Na fase dedicada a perceber os hábitos de consumo e comportamento dos consumidores são 

avaliadas oito variáveis: Formato de lojas preferido, Frequência de visita e percentagem de compras feitas 

em retalho de proximidade, Onde gasta mais dinheiro em cada compra, Onde demora mais tempo em 

cada compra, Tipo de compra (planeado vs. por impulso), Utilização de canais online, Método de 

pagamento preferido, Influências nas decisões de compra (tipos de informação e meios de comunicação). 

À semelhança das variáveis demográficas, também os resultados destas variáveis foram expressos por 

via de gráficos (ver figura 6). 

 
16 Para o cálculo desta variável utilizou-se, por uma questão de simplificação, como valor do rendimento do agregado 

familiar o valor médio dentro de cada uma das classes de valores (à exceção das duas últimas classes): menos de 500€ → 500€; 

de 501€ a 1500€ →1000€; de 1501€ a 3000€ → 2250€; mais de 3000€ → 3000€). 
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66%
15%

19%

FORMATO DE LOJAS PREFERIDO 

Grande distribuição/Hipermercados (e.g. Continente, Jumbo, Pingo Doce)

Lojas de proximidade (Comércio tradicional)

Lojas discount (e.g. Lidl, MiniPreço, Aldi)

27%

7%

17%5%

44%

FREQUÊNCIA DE VISITA A LOJAS DE 
PROXIMIDADE

de 2 a 5 vezes por semana Diariamente Mensalmente Não vou Semanalmente

58%21%

13%

8%

PERCENTAGEM DAS COMPRAS FEITAS EM 
LOJAS DE PROXIMIDADE 

0% a 25% 26% a 50% 51% a 75% 76% a 100%

53%
27%
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Não sei/depende
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31%
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IMPULSO)
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coisas
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44%

10%

20%
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métodos de

pagamento e de
entrega

Não quero pagar
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Figura 6 - Gráficos com os resultados das respostas dos consumidores inquiridos – variáveis comportamentais 
(doze gráficos) (Fonte: inquérito aos consumidores). 

 A maioria dos consumidores que compõem esta amostra prefere fazer compras na grande 

distribuição, com 65,4% do total dos inquiridos a preferir este formato, remetendo para as lojas discount 

19,2% e para as lojas de proximidade apenas 15,4%. Quanto à frequência de visitas a lojas de 

proximidade, a moda situa-se na opção ‘Semanalmente’ (43,6%), ainda que a opção ‘2 a 5 vezes por 

semana’ também represente uma percentagem considerável (27,6%). A maioria dos inquiridos desta 

amostra assumiu também que, nas lojas de proximidade, compra menos de 25% das suas compras totais 

e que gastam mais dinheiro e mais tempo em hipermercados e supermercados de grande dimensão. 

 Relativamente ao tipo de compra, grande parte dos inquiridos (43,6%) referiram que acabavam por 

comprar sempre algum artigo em promoção ou alguma novidade – compra por impulso - e outra fatia 

considerável de consumidores (31%) referiu fazer uma lista de compras antes da deslocação à loja física 

– compra ponderada. Os restantes consumidores referiram que tinham tendência a fazer compras por 

impulso, no entanto, 19% referiram que o ambiente da grande distribuição era mais propício a esse tipo 

de compra, enquanto que apenas 6% preferiam o retalho de proximidade como o meio onde mais efetuam 

compras por impulso. 

 No que diz respeito à utilização de canais online, 69,9% dos consumidores assumiram que não 

utilizam este canal para comprar (26,3% utiliza apenas para pesquisar informações e 43,6% não utiliza 

de todo), o que, na maioria dos casos foi justificado pelo facto de o inquirido gostar de ver e experimentar 

o produto (65,4% dos que responderam a esta questão) e por não confiar nos métodos de pagamento 

(12,5% dos que responderam a esta questão). Do total dos utilizadores dos canais online (56,4%), 58,1% 

preferem utilizar o smartphone, enquanto que 41,9% preferem o computador pessoal. 

 O método de pagamento preferido da maior parte dos inquiridos é o multibanco (67,3%), e no que 

diz respeito às influências nas decisões de compra dos consumidores, são os comentários de familiares, 

amigos ou conhecidos o tipo de informação que lidera as a lista com 44,2%, enquanto que os a informação 

fornecida por vendedores ou em sites da loja ou dos produtos é o aspeto que menos influencia, com 
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apenas 0,6% dos consumidores a escolherem esta opção . No que diz respeito aos meios de comunicação 

mais influentes na escolha da loja, a internet sobrepõe-se à televisão com 59,0% contra 29,5%. 

5.2.2. Inquérito aos retalhistas - caracterização e análise da amostra de retalhistas 

A primeira fase deste inquérito é dedicada à recolha de dados referentes à caracterização da loja 

(localização, área e tipo de loja) e na segunda foi recolhida a perceção dos retalhistas relativamente ao 

estado do mercado retalhista e à posição competitiva da sua loja.  

  
Figura 7 - Gráficos com os resultados das respostas dos retalhistas inquiridos – variáveis caracterizadoras 
(dois gráficos) (Fonte: inquérito aos retalhistas). 

 Apesar de terem sido contactados um número considerável de retalhistas de vários distritos de 

Portugal, apenas 11 compõem esta amostra. A dificuldade em conseguir a colaboração de retalhistas 

para preencher este inquérito era um aspeto previsível – tendo em conta a pouca disponibilidade dos 

mesmos assim como uma eventual desconfiança da veracidade do estudo. Dos retalhistas inquiridos, 

55% pertencem ao formato de nível II da rede AEF, cuja definição e distinção entre o formato de nível I 

foram feitas no capítulo da ‘Contextualização do problema’. 
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Os efeitos da crise económica e financeira e a diminuição do poder de compra
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Jovens Adultos – Millennials (dos 23 aos 39 anos)

Os baby boomers (a partir dos 60 anos)

18,2 18,2

9,1 9,1 9,1

27,3

9,1
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operacionais muito
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manutenção)
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Figura 8 - Gráficos com os resultados das respostas dos retalhistas inquiridos – variáveis de perceção do mercado 

e negócio retalhista (doze gráficos) (Fonte: inquérito aos retalhistas). 

Relativamente à localização das lojas que compõem esta amostra, ainda que a Unimark tenha 

disponibilizado o contacto de alguns retalhistas do norte do país - de modo a tornar a amostra mais 

significativa - alguns desses retalhistas acabaram por não se mostrar disponíveis para colaborar neste 

estudo, mostrando-se ‘demasiado ocupados’ para o realizar quer online quer por telefone. As restrições 

orçamentais e de tempo associadas a este estudo impediram a deslocação física a algumas dessas lojas 

Aqui é Fresco. Nesse sentido, o distrito mais incidente desta amostra é Lisboa com 54,5% do total, Aveiro 

está representado com duas lojas e Bragança, Porto e Leiria com uma lojas. Das onze lojas que 

pertencem à amostra, 6 estão associadas à rede Aqui é Fresco e as restante 5 são lojas independentes. 

Relativamente à área de superfície das lojas, a média situa-se nos 115,18 m2. Quanto ao potencial 

lucrativo, 36,4% dos retalhistas desta amostra considera que o retalho de proximidade não gera muitos 

lucros devido à hegemonia das grandes superfícies e das lojas discount, contra 63,3% que consideram 

que, apesar da força das grandes insígnias, ainda é possível encontrar formas de diferenciar e assim 

cativar clientes às lojas de proximidade. Relativamente à evolução dos seus negócios nos últimos três 

anos, apenas 9,1% referiram que as vendas pioraram ligeiramente, sendo que 36,4% respondeu que o 

negócio se manteve e 54,6% assumiram mesmo que melhorou. A justificação dos retalhistas para esse 

aumento prendeu-se essencialmente com a crescente procura por artigos exclusivos das lojas de 

proximidade (e.g. caseiros e tradicionais). Relativamente aos motivos que mais afetaram as vendas e o 

desempenho das lojas de proximidade, a opinião dos inquiridos desta amostra não foi uniforme, tendo 

todas as opções disponíveis desta resposta fechada registado frequências semelhantes. Para os 

próximos anos, a maior parte dos inquiridos (63,6%) consideram que o desempenho do seu negócio se 

vai manter. Relativamente à concorrência, os participantes no inquérito apontam essencialmente as lojas 

discount como a maior ameaça aos seus negócios (conferindo menor importância aos hipermercados e 

às restantes lojas de proximidade).  

No que diz respeito ao perfil dos seus clientes, mais de 90% dos inquiridos referiram que menos de 

25% dos seus clientes é que fazem as chamadas ‘compras do mês’ na sua loja e 72,7% consideram que 

estes se deslocam à sua loja de proximidade motivados por um misto de componentes emocionais e 

utilitárias. Quanto às influências nas decisões de compra dos consumidores, 54,5% dos retalhistas 

inquiridos consideram que são os comentários em redes sociais e os comentários de familiares e amigos 

que mais influenciam as decisões de compra dos consumidores, e para 45,5% dos elementos desta 

amostra, é a geração X (adultos dos 40 aos 59 anos) a faixa etária de consumidores mais importante a 

27%

18%

55%

DISPONIBILIDADE PARA REALIZAR 
PARCERIAS COM LOJAS DE PROXIMIDADE 

CONCORRENTES 
Não

Sim
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explorar contra os restantes que consideram os baby boomers (mais de 60 anos) e os jovens adultos 

(millennials) como o segmento mais importante (com 27,3% do peso da amostra para cada uma dessas 

opções). 

De um ponto de vista mais operacional, os retalhistas consideram que as maiores fontes de problemas 

no setor do retalho de proximidade prendem-se, maioritariamente com os ‘impostos e as imposições 

legais’ com 27,3% dos retalhistas a ter optado por esta opção. Para o futuro, numa questão de resposta 

aberta relativa aos desafios mais importantes, os retalhistas focaram a atenção, essencialmente, nas 

questões da proximidade, simpatia dos funcionários, a qualidade dos artigos e do serviço prestado, o 

acompanhamento das inovações digitais e em evitar o domínio da grande distribuição. Questionados 

sobre a disponibilidade para fazer parcerias com concorrentes, 72,7% dos retalhistas mostraram-se 

disponíveis, ainda que 75% dessa fatia de inquiridos tivesses assumido que estariam dispostos a 

participar nesse tipo de parcerias apenas mediante certas condições de exclusividade. A análise das 

respostas a esta última questão permite verificar uma das hipóteses (H3) - formuladas com base nas 

entrevistas realizadas a gestores e peritos - que estabelece que a cooperação entre concorrentes 

representa uma oportunidade para melhorar a eficiência de todos os processos. Tendo em conta que 

72,7% dos inquiridos estavam dispostos a ingressar nesse tipo de parcerias, esta parece ser uma hipótese 

viável a considerar para a maioria dos retalhistas. Apesar de, neste estudo, não ter sido possível recolher 

dados referentes à importância deste tipo de parcerias no sucesso dos retalhistas de proximidade, e como 

tal não foi possível decidir face à rejeição ou não-rejeição da mesma, foi apenas possível estabelecer que 

a hipótese H3 (A cooperação entre concorrentes no setor do retalho é uma boa oportunidade para 

aumentar a eficiência (…) obtenção de massa crítica) é viável, uma vez que a maior parte dos retalhistas 

inquiridos se mostraram disponíveis para este tipo de parcerias. 

Para além da análise da amostra de retalhistas como um todo, tendo em conta que foi definida, na 

revisão da literatura, a distinção entre retalhistas independentes e retalhistas associados, valeu a pena 

considerar as diferenças - no que diz respeito às variáveis de perceção do mercado e do negócio assim 

como à auto-avaliação da qualidade do serviço e do nível de satisfação - entre os membros associados à 

rede AEF e os retalhistas independentes que compõem esta amostra. Apesar de nenhuma das relações 

entre as variáveis de perceção do mercado retalhista e o formato de loja dos retalhistas apresentar grau 

de associação/dependência (o valor-p do teste do qui-quadrado de Pearson é superior ao nível de 

significância de 5% para todas as relações), é possível verificar alguns padrões distintivos em algumas 

variáveis. De notar que o facto de o tamanho da amostra de retalhistas ser reduzido (11 elementos, dos 

quais 6 pertencem à rede AEF e 5 são independentes), não permite a obtenção de resultados tão 

representativos como o desejado. 
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Tabela 4 – O desempenho e potencial lucrativo das lojas de 
proximidade do ponto de vista dos retalhistas de proximidade 
(Fonte: inquérito aos retalhistas) 

Tabela 5 – A evolução do retalho de proximidade nos últimos 3 anos – ponto de 
vista dos retalhistas de proximidade (Fonte: inquérito aos retalhistas) 

 Não gera 

grandes 

lucros, pois 

está 

dominado 

pelas 

grandes 

superfícies 

Sim, é lucrativo. 

Apesar da força 

da grande 

distribuição, é 

possível 

diferenciar e aí 

chamar mais 

clientes 

TOTAL 

Aqui é 

Fresco 

1 5 6 

16,73% 83,30% 100,00

% 

Independe

nte 

3 2 5 

60,00% 40,00% 100,00

% 

Total 4 7 11 
 

 

 

Manteve
-se 

estável 

Melhorou 
ligeirame

nte 

Melhorou 
substancialm

ente 

Piorou 
ligeirame

nte 
Total 

Aqui é 
Fresco 

2 2 2 0 6 

33,33% 33,33% 33,33% 0,00% 100,0
0% 

Indepen
dente 

2 2 0 1 5 

40,00% 40,00% 0,00% 20,00% 100,0
0% 

Total 
4 4 2 1 11 

 

Os retalhistas associados à rede AEF mostraram-se mais satisfeitos com o rendimento do seu 

negócio quando comparados com os retalhistas independentes que fazem parte da amostra de retalhistas 

deste estudo – 83,30% dos retalhistas associados à rede AEF consideram o retalho de proximidade um 

setor lucrativo, enquanto que apenas 40,00% dos retalhistas independentes o consideram. Também é 

possível notar que os retalhistas associados à rede AEF mostram-se ligeiramente mais satisfeitos com o 

rendimento seu negócio do que os retalhistas independentes. 33,33% dos retalhistas AEF assumem que 

o negócio se manteve estável e 66,66% consideraram que melhorou e nenhum notou um decréscimo nos 

lucros nos últimos 3 anos. Do lado dos retalhistas independentes, 20% consideraram que o negócio piorou 

40% notaram ligeiras melhorias. Nas variáveis ‘O que contribuiu para melhorar o desempenho’ e ‘O que 

afetou o desempenho’ não representam diferenças significativas entre as respostas dos retalhistas 

associados e dos retalhistas independentes.  

Tabela 6 - Previsão do negócio para os próximos 5 anos – ponto 

de vista dos retalhistas de proximidade (Fonte: inquérito aos 

retalhistas) 

Tabela 7 - Maior fonte de concorrência para os retalhistas de proximidade – 

ponto de vista dos retalhistas de proximidade (Fonte: inquérito aos retalhistas) 

 

 

Manter Melhorar Total 

Aqui é Fresco 3 3 6 

50,0% 50,0% 100,0% 

Independente 4 1 5 

80,0% 20,0% 100,0% 

Total 7 4 11 
 

 

Grandes 
superfícies 

(hipermercados 
- Continente, 
Pingo Doce) 

Lojas 
Discount 

- Aldi, 
Lidl, 

MiniPreço 

Outras lojas 
de 

proximidade 
Total 

Aqui é 
Fresco 

3 3 0 6 

50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Independente 
0 3 2 5 

0,0% 60,0% 40,0% 100,0% 

Total 3 6 2 11 

 

Nota-se igualmente que os retalhistas AEF se mostram mais otimistas do que os retalhistas 

independentes (50,0% dos retalhistas associados à rede AEF mostram-se confiantes na melhoria do seu 

negócio e apenas 20,0% dos retalhistas independentes é que mostram essa confiança). No que respeita 

à concorrência, os retalhistas independentes sentem mais a concorrência de outras lojas de proximidade 

do que os retalhistas AEF, enquanto que os retalhistas associados à rede AEF dividem as opiniões 

relativamente à maior força competitiva entre as grandes superfícies e as lojas discount. As variáveis 

visadas a medir a percentagem de clientes que realizam as compras do mês nas lojas de proximidade e 

a recolher o tipo de motivação dos consumidores no momento da compra (emocionais vs utilitárias) não 

representam diferenças significativas entre as duas classes de retalhistas avaliadas nesta análise. 
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Tabela 8 – Aspetos com influência nas decisões de compra dos consumidores – ponto de vista dos retalhistas de proximidade (Fonte: inquérito aos 
retalhistas) 

 

Vale a pena salientar que, à semelhança da amostra total, tanto o segmento de retalhistas associados 

à rede AEF como os retalhistas independentes assumem o campo dos comentários de familiares, amigos 

ou conhecidos – o conceito de Word of mouth – como um meio muito importante para influenciar as 

decisões de compra. Nota-se, no entanto, que os retalhistas AEF inquiridos valorizam mais este campo 

do que os retalhistas independentes. 

Relativamente às opiniões face às ‘Maiores fontes de problemas no retalho de proximidade’ e aos 

‘Maiores desafios futuros’, as respostas dos inquiridos estão bastante divididas entre as diversas opções, 

e como tal, não é possível denotar um padrão significativo. 

 

 Tabela 9 – Disponibilidade dos retalhistas de proximidade para 
parcerias entre concorrentes (Fonte: inquérito aos retalhistas) 

Tabela 10 – Auto-avaliação dos retalhistas relativamente ao valor médio 
do SERVPERF e ao Nível de satisfação global 

 

Não Sim 

Sim, mas 
mediante certas 
condições e 
preservando a 
exclusividade 
de alguns dos 
meus melhores 
negócios 

Total 

Aqui é Fresco 1 1 4 6 

16,7% 16,7% 66,7% 100,0% 

Independente 2 1 2 5 

40,0% 20,0% 40,0% 100,0% 

Total 2 2 6 11 
 

 

 
Retalhistas AEF 

Retalhistas 
independentes 

Auto-avaliação do nível 
de satisfação global 

5,66 5,8 

Valor Global 
SERVPERF (auto-
avaliação) 

5,56 5,16 

Relativamente à disponibilidade para ingressar em parcerias competitivas (conceito de coopetição), 

de notar que, como seria esperado, a maioria dos retalhistas associados AEF (66,6%) mostram-se 

disponíveis para este tipo de parcerias das quais fazem parte e no grupo de retalhistas independentes, 

60% mostram-se disponíveis para este tipo de parcerias, no entanto, 66,6% dos que mostram essa 

disponibilidade, apenas aceitam fazê-lo mediante certas condições de exclusividade. 

Relativamente à auto-avaliação dos retalhistas nos aspetos relacionados com a qualidade do serviço 

(atributos do SERVPERF), nota-se uma ligeira diferença entre os retalhistas independentes e os 

retalhistas AEF, com os retalhistas independentes a considerarem que, nos aspetos do instrumento 

SERVPERF, têm um desempenho médio de 5,80 contra 5,66 dos retalhistas AEF. No que diz respeito ao 

nível de satisfação global, contrariamente ao esperado, acontece o oposto, uma vez que a pontuação 

média atribuída pelos retalhistas associados foi de 5,56 e a dos independentes foi de 5,16. Esta 

incoerência pode ser justificada pelo facto de os consumidores não terem entendido o propósito desta 

pergunta ou pelo facto de considerarem relevantes para a análise da satisfação global outros atributos 

além daqueles que dizem respeito, essencialmente, à qualidade do serviço e que são contemplados no 

instrumento SERVPERF adaptado no contexto deste estudo. 

 
Comentários de familiares, 

amigos ou conhecidos 
Comentários em redes 

sociais 
Sugestões dos retalhistas Total 

Aqui é Fresco 4 1 1 6 

66,7% 16,7% 16,7% 100,0% 

Independente 2 2 1 5 

40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

Total 6 3 2 11 
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5.2.3. Níveis de Importância e satisfação atribuídas pelos consumidores 

Tabela 11 – Correspondência entre as componentes ao nível do serviço e políticas, secções e sortido dos bens de consumo (aos quais foi atribuído 

um nível de importância pelos consumidores) e os atributos do SERVPERF (os quais foram avaliados ao nível da performance dos retalhistas de 
proximidade) (Fonte: dados do inquérito aos consumidores). 
Tanto a importância como a expetativa foram avaliadas de 1 a 7 (1→ Nada importante e Discordo totalmente; 7→ Bastante importante e Concordo 
totalmente). 

Nº 

Componentes ao nível dos 

Serviços e Políticas, Secções 

e Sortido dos Bens de 

consumo 

Im
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ia
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7
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ã
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o
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a
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M
é

d
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(d
e
 1

 a
 

7
) Atributo do SERVPERF 

1 Boa localização 5,02 6,08 
A4. A loja situa-se numa zona/local de fácil acesso e perto da população com 

estacionamento fácil e conveniente 

2 Horário de funcionamento 4,96 5,33 A17. A loja tem um horário alargado conveniente aos clientes 

3 

Espaço físico da loja 

apelativo e experiência de 

compra agradável 

5,65 

4,61 
A1. A loja tem equipamentos, instalações e conteúdos associados ao serviço 

modernos e visualmente apelativos 

4,96 

A2. A loja tem zonas limpas, atrativas e agradáveis (e.g. salas de convívio e 

espaço da loja calmo, tranquilo e alegre) 

 

5,65 
A3. O layout da loja facilita os consumidores a encontrar os bens que precisam 

assim como a movimentarem-se dentro do espaço da loja 

4 Preocupação ambiental 6,08 4,62 
A22. A loja mostra preocupação ambiental e aplica medidas amigas do ambiente 

(e.g. embalagens e sacos bio-degradáveis ou recicláveis) 

5 
Preços baixos e promoções 

frequentes 
5,38 5,17 

A20. A loja tem preços competitivos e realiza boas campanhas promocionais 

regularmente 

6 
Minimização do tempo gasto 

a comprar 
3,10 

5,62 

A10. Os empregados da loja têm conhecimentos para responder às questões dos 

clientes, o seu comportamento transmite confiança aos consumidores e são 

consistentemente atenciosos e simpáticos com os clientes 

5,65 
A3. O layout da loja facilita os consumidores a encontrar os bens que precisam 

assim como a movimentarem-se dentro do espaço da loja 

7 

Oferta de múltiplos canais 

(loja física, loja online, 

encomendas por telefone) e 

entregas ao domicílio 

4,92 3,94 
A21. É possível comprar através de um canal online ou pelo telefone e a loja 

oferece a possibilidade de entregas ao domicílio 

8 

Oferta de cartão de 

fidelização ou campanhas 

semelhantes 

5,18 3,90 
A19. A loja tem um cartão de fidelização com vantagens para os clientes, assim 

como realiza outras campanhas de fidelização 

9 Aposta na inovação 5,16 

3,94 
A21. É possível comprar através de um canal online ou pelo telefone e a loja 

oferece a possibilidade de entregas ao domicílio 

5,36 

A15. A loja oferece grande variedade de artigos de elevada qualidade, incluindo 

bens alternativos (e.g. saudáveis, biológicos, dietéticos, sem-lactose, sem-glúten, 

vegetarianos) e diferenciados (e.g. regionais e tradicionais) 

5,12 
A18. A loja é flexível no método de pagamento (aceita multibanco, MBWAY e 

possibilita pagamento a crédito – e.g. pagamento à semana ou ao mês) 

10 Secção de peixaria e talho 5,62 

5,38 

A5. A loja possui secções específicas para cada tipo de artigos com boa qualidade 

(e.g. pastelaria, padaria, peixaria, talho, charcutaria, frutas e legumes, congelados 

e prontos-a-comer) 

11 Secção de charcutaria 5,81 

12 
Secção de padaria e 

pastelaria 
5,37 

13 Secção de frutas e legumes 5,46 

14 
Secção de refeições prontas 

a comer e congelados 
5,54 

15 
Secção de bebidas frescas & 

cafetaria/zona de refeições 
5,36 

16 

Média da importância dos 

aspetos ‘Secção de peixaria 

e talho’, ‘Secção de 

charcutaria’ e ‘Secção de 

padaria e pastelaria’ 

5,53 

17 

Secção de serviços postais 

(CTT, carregamento de 

telemóveis) 

5,33 3,09 
A6. A loja tem uma secção dedicada a serviços postais (e.g. CTT, pagamento de 

serviços e carregamento de telemóveis) 

18 Grande variedade de artigos  5,12 

5,36 

A15. A loja oferece grande variedade de artigos de elevada qualidade, incluindo 

bens alternativos (e.g. saudáveis, biológicos, dietéticos, sem-lactose, sem-glúten, 

vegetarianos) e diferenciados - e.g. regionais e tradicionais) 

19 

Inclusão de bens alternativos 

(saudáveis, biológicos, 

vegetarianos, sem-lactose, 

sem-glúten) 

5,17 

20 Inclusão de bens regionais 3,94 

21 
Inclusão de marcas de 

distribuidor 
3,90 5,29 

A16. A loja oferece marcas de distribuidor (marcas próprias) de elevada qualidade, 

com vasta gama e a um preço competitivo 
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Na tabela 11 foi feita a correspondência entre os aspetos incluídos na secção da Importância e 

os atributos do SERVPERF apresentados no inquérito aos consumidores. A partir dessa correspondência 

foi possível, não só comparar a importância e a avaliação de performance dada em cada campo, como 

também perceber a que níveis é que se encontram as maiores forças e fraquezas das lojas de 

proximidade. Esta última análise é possível através da matriz Importância-Performance que resulta da 

interseção entre a importância dada pelos consumidores a um determinado serviço ou bem e a respetiva 

avaliação da performance da empresa a fornecer esse serviço ou bem. Este tipo de análise (Análise 

Importância-Performance) é bastante recorrente em áreas de negócio cuja satisfação do consumidor é 

crucial para o seu sucesso, nas quais se incluem o turismo, os serviços bancários e as lojas de 

conveniência/proximidade (Phadermrod et al., 2019). Como é possível verificar na figura 9, esta matriz é 

composta por quatro categorias, correspondente a cada um dos quadrantes (Phadermrod et al., 2019): 

i. Manter o foco e o bom trabalho – esta categoria diz respeito aos aspetos do retalho que são 
importantes para os consumidores e cuja performance dos retalhistas de proximidade é 
satisfatória/elevada. Os aspetos incluídos nesta categoria são considerados pontos fortes da 
empresa e uma oportunidade de obter ou manter vantagem competitiva sobre os concorrentes; 
 

ii. Possível excesso de esfoço e recursos – inclui os aspetos que são pouco importantes para 
os consumidores, mas cuja performance dos retalhistas é elevada. Sugere-se que parte dos 
recursos dirigidos a estes aspetos sejam realocados a outros que necessitem de melhorias; 
 

iii. Baixa prioridade – corresponde aos aspetos cuja importância para os consumidores é baixa e 
cuja respetiva performance dos retalhistas é também baixa. Estes atributos são vistos como 
‘fraquezas minoritárias’ e como tal não requere um nível de prioridade elevado; 
 

iv. Necessidade de melhoria crítica – corresponde aos aspetos que são considerados muito 
importantes para os consumidores e cuja performance dos retalhistas é relativamente baixa. 
São consideradas as maiores fraquezas da empresa e como tal representam elevada prioridade 
de melhoria. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente aos aspetos abordados e analisados no contexto deste estudo, constata-se que a 

maioria se encontra no primeiro quadrante, que diz respeito à categoria ‘Manter o foco e o bom trabalho’. 

Para além destes, existem quatro aspetos situados na categoria de ‘Melhoria crítica’ e outros quatro no 

Importância 

Manter o foco 

e o bom 

trabalho 

Possível 

excesso de 

esforço e 

recursos 

Performance 

Baixa 

prioridade 

Necessidade 

de melhoria 

crítica 

Figura 9 - Matriz Importância-Perfomance proposta por Hosseini e Bideh 
apud Phadermrod et al., 2019 
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quadrante referente a ‘Possível excesso de esforço e recursos’. A categoria ‘Baixa prioridade’ não 

contempla nenhum dos aspetos incluídos nos inquéritos deste estudo. Na figura 10 é possível perceber a 

distribuição dos diferentes aspetos em causa pelos quatro quadrantes da matriz, e a seguir é feita a 

correspondência detalhada entre esses aspetos e a categoria a que pertencem: 

I. Manter o foco e o bom trabalho (quadrante Q1 do gráfico da figura 10) – fazem parte deste 
quadrante a maioria dos aspetos considerados nesta análise (13 dos 21 aspetos que estão 
numerados na tabela 11); 

II. Possível excesso de esforço e recursos (quadrante Q2 do gráfico da figura 10)  – fazem 

parte a ‘Minimização do tempo’ que inclui os atributos A10 e A3 do SERVPERF – que por sua 

vez dizem respeito, respetivamente ao conhecimento dos empregados para responder a 

questões e à organização/layout do espaço físico da loja -, a ‘Inclusão de bens regionais’ com 

correspondência ao atributo A15 do SERVPERF – referente à variedade e qualidade do 

sortido da loja (incluindo bens regionais e tradicionais) – e à ‘Inclusão de marcas de 

distribuidor’ que tem correspondência com o atributo A16 do SERVPERF – que avalia a 

existência de marcas de distribuidor de boa qualidade nas lojas de proximidade; 

III. Baixa prioridade (quadrante Q3 do gráfico da figura 10) – não existe nenhuma componente 

neste estudo com estas características de importância e performance; 

IV. Necessidade de melhoria crítica (quadrante Q4 do gráfico da figura 10) - inclui-se a 

existência de uma ‘Secção de serviços postais (CTT)’ que tem correspondência com o atributo 

A6 do SERVPERF (“A loja tem uma secção dedicada a serviços postais – e.g. CTT, 

pagamento de serviços e carregamento de telemóveis”), a ‘Oferta de cartões de fidelização’ 

com correspondência com o atributo A19 do SERVPERF (“A loja tem um cartão de fidelização 

com vantagens para os clientes, assim como realiza outras campanhas de fidelização”) e a 

‘Aposta na inovação’ e a ‘Oferta de múltiplos canais de compra para os consumidores’, ambos 

com correspondência com o atributo A21 do SERVPERF (“É possível comprar através de um 

canal online ou pelo telefone e a loja oferece a possibilidade de entregas ao domicílio”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com Phadermrod et al. (2019) sugere-se como forma de melhoria dos aspetos prioritários 

a realocação de esforço e de recursos de outros aspetos – aos que fazem parte da categoria ‘Possível 
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excesso de esforço e recursos’ - para esses aspetos prioritários (de ‘Melhoria crítica’). Desta forma, a sua 

estratégia e alocação de recursos ficaria mais alinhada com as preferências do mercado, o que 

potencialmente contribuiria para o seu sucesso competitivo. 

5.2.4. Convergência entre a procura e a oferta  

A melhoria dos aspetos incluídos na categoria ‘Necessidade de melhoria crítica’ pressupõem um 

aumento da satisfação dos consumidores por via do aumento da perceção de qualidade da loja de 

proximidade em causa (Phadermrod et al., 2019). Interessou, no entanto, perceber se os retalhistas de 

proximidade, no geral, estavam dispostos e se tinham condições para aplicar melhorias aos aspetos em 

causa. Para tal, avaliaram-se as respostas do inquérito aos retalhistas que mediram a disponibilidade dos 

mesmos para melhorar esses atributos, numa escala likert de 1 a 7. Dessa forma foi possível perceber o 

nível de disponibilidade dos retalhistas para melhorar os quatro aspetos expressos na seguinte tabela:   

 

Tabela 12 – Lista de aspetos a melhorar ordenados por prioridade e respetiva correspondência com a disponibilidade 
dos retalhistas para os melhorar 

Aspetos críticos a melhorar e respetivos atributos do SERVPERF – aspetos incluídos 
no quadrante Q4 da matriz importância performance (figura 10) 

Correspondência com a 
disponibilidade dos retalhistas 
para melhorar esses aspetos 
(Nível de disponibilidade para 

melhorar - de 1 a 7) 
 

Secção de serviços postais (CTT, 

carregamento de telemóveis) 

A6. A loja tem uma secção dedicada a serviços postais (e.g. CTT, 

pagamento de serviços e carregamento de telemóveis) 
4,45 

Oferta de cartão de fidelização ou 

campanhas semelhantes 

A19. A loja tem um cartão de fidelização com vantagens para os 

clientes, assim como realiza outras campanhas de fidelização 
6,00 

Aposta na inovação 

A21. É possível comprar através de um canal online ou pelo telefone 

e a loja oferece a possibilidade de entregas ao domicílio 

5,64 

Oferta de múltiplos canais (loja física, 

loja online, encomendas por telefone) e 

entregas ao domicílio 

5,27 

 

Da análise dos valores referentes à disponibilidade dos retalhistas para melhorar os aspetos 

apontados como prioritários, verifica-se que, no geral e em média, os retalhistas inquiridos se mostram 

disponíveis para melhorar o desempenho da sua loja. Dos quatro aspetos em causa, a disponibilização 

de uma secção de serviços postais (CTT) é aquela cuja disponibilidade dos retalhistas para melhorar é 

menor, no entanto, tendo em conta que o valor médio do nível de disponibilidade para melhorar (4,45 

pontos) é superior ao valor neutro (4 pontos), assumiu-se que os retalhistas aceitavam sujeitar-se a 

investir tempo, dinheiro ou espaço para oferecer esta secção. A criação de um cartão de fidelização e de 

outros tipos de campanhas semelhantes apresentou-se como o aspeto que os consumidores estavam 

mais dispostos a melhorar, com uma pontuação de 6,00 (de 1 a 7). Entre estes dois extremos situa-se a 

disponibilidade para oferecer múltiplos canais e entregas ao domicílio (com 5,27 pontos) e a aposta na 

inovação, que contempla essencialmente, a inovação ao nível da flexibilidade dos canais de compra 

(multicanal e omnicanal) – 5,64 pontos. 

 Importou também verificar se a avaliação que os consumidores fizeram da loja de proximidade 

que mais frequentam correspondeu à média da auto-avaliação dos retalhistas. Ainda que algumas das 

lojas de proximidade avaliadas pelos consumidores inquiridos possam não corresponder às lojas 

avaliadas pelos próprios retalhistas, uma vez que estamos a utilizar os valores médios de cada uma das 

amostras, considerou-se que esta pode ser uma boa aproximação para perceber até que ponto é que os 
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retalhistas estão a ser modestos ou pretensiosos na auto-avaliação da qualidade do serviço. Tal como 

pode ser consultado na tabela 13 verifica-se que o valor médio do SERVPERF na amostra dos 

consumidores foi de 5,071 contra 5,380 na amostra de retalhistas, o que permite assumir um excesso de 

otimismo por parte dos retalhistas no que diz respeito ao desempenho das suas lojas. No que diz respeito 

ao nível de satisfação global obtido nos inquéritos por via de uma pergunta direta aos consumidores e aos 

retalhistas, verifica-se, mais uma vez, uma supremacia da auto-avaliação dos retalhistas face à avaliação 

feita pelos consumidores à loja que mais frequentam. 

 

Tabela 13 – Valores médios dos inquéritos a consumidores e retalhistas nas dimensões e valor global do 
SERVPERF e no nível de satisfação global 

 Valor médio do inquérito aos 

consumidores 

Valor médio do inquérito 

aos retalhistas 

D1.: Aspetos físicos e secções da 

loja 
4,962 5,346 

D2.: Confiabilidade 5,086 5,636 

D3.: Interações pessoais 5,596 5,878 

D4.: Resolução de problemas 5,503 6,046 

D5.: Políticas 4,842 5,284 

Valor Global/Médio do 

SERVPERF 
5,071 5,380 

Nível de satisfação global  5,460 5,730 

 

Teste-t para a igualdade de médias 

 Pretendeu-se também verificar se as médias das populações de consumidores e retalhistas eram 

estatisticamente iguais. Para tal, recorreu-se um teste estatístico capaz de verificar a hipótese nula (H0) 

que estabelece que as médias populacionais são iguais – teste-t para a igualdade das médias. Para 

realizar este teste é necessário que as amostras representativas de cada uma das populações em análise 

sejam independentes, que as variáveis em análise sigam (ou se aproximem de) uma distribuição normal 

e, para o caso de as dimensões das amostras serem bastante diferentes, os desvios-padrões das 

variáveis devem ser iguais nas duas populações – pressuposto de homogeneidade (Morais, 2012). No 

que diz respeito aos consumidores, tendo em conta que o número de elementos da amostra, n,  é superior 

a 30 e que se tratam de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, o teorema do 

limite central estabelece que se pode aproximar esta distribuição de probabilidades a uma normal padrão 

(Morais, 2012). 

 Relativamente à amostra de retalhistas, tendo em conta que o número de elementos é inferior a 

30, é necessário recorrer ao teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar se as variáveis em causa se 

podem aproximar de uma distribuição normal (Drezner, 2010). Recorreu-se mais uma vez às 

funcionalidades do software SPSS que, por duas vias diferentes, permitiu realizar o teste de Kolmogorov-

Smirnov. Neste teste estabelece-se que quanto menor o valor-p, maior é o desvio da distribuição em 

causa relativamente a uma distribuição normal, e como tal, considera-se que quando o valor-p do teste é 

inferior a 0,05 (5%), não se acredita que a variável siga uma distribuição normal (Drezner, 2010). Da 

análise das tabelas 14 e 15, verifica-se que o valor-p do teste de Kolmogorov-Smirnov é de 0,000 para a 
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variável ‘Auto-avaliação do nível de satisfação global’ e é de 0,194 para o ‘Valor global do SERVPERF – 

auto-avaliação’. Nesse sentido, assume-se que apenas a variável ‘Valor global do SERVPERF – auto-

avaliação’ pode ser aproximada por uma distribuição normal. 

Tabela 14 – Teste de Kologorov-Smirnov na amostra de retalhistas – output do SPSS (teste NPAR) 

Teste de Kolmogorov-Smirnov às variáveis ‘Auto-avaliação do nível de satisfação global’ e ‘Valor Global 

SERVPERF - auto-avaliação’ na amostra de retalhistas 

 AutoAvaliaçãoNíveldeSatisf
açãoGlobal 

ValorGlobalServpef 

N 
11 11 

Parâmetros 
normais 

Média 
5,73 5,3802 

Desvio Padrão 
,467 ,65217 

Diferenças Mais 
Extremas 

Absoluto 
,448 ,209 

Positivo 
,280 ,138 

Negativo 
-,448 -,209 

Estatística do teste 
,448 ,209 

Significância Sig. (bilateral) 
,000c ,194 

 
Tabela 15 – Teste Kolmogorov-Smirnov (normalidade) na amostra de retalhistas – outrput SPSS (examinação de 

variáveis) 

Testes de Normalidade às variáveis ‘Auto-avaliação do nível de satisfação global’ e ‘Valor Global 
SERVPERF - auto-avaliação’ da amostra de retalhistas 

 Kolmogorov-Smirnova 

Estatística df Sig. 

AutoAvaliaçãoNíveldeSatisfaçãoGlobal ,448 11 ,000 

ValorGlobalServpef ,209 11 ,194 

a. Correlação de Significância de Lilliefors 

Após a obtenção destes resultados por via do teorema do limite central e do teste de Kolmogorov-

Smirnov, foi possível a realização do teste-t para comparação das médias das duas populações no que 

diz respeito à variável ‘Valor Global do SERVPERF’. Para realizar tal teste, recorreu-se às funcionalidades 

do software SPSS, que permite, desde logo, verificar o pressuposto de homogeneidade descrito no início 

desta secção. Como está expresso no campo referente ao teste de Levene na tabela 16, o valor-p deste 

teste é inferior a 0,05, e como tal, não se pode assumir a igualdade das variâncias. Nesse sentido, o valor-

p do teste para a igualdade das médias é igual a 0,177. Isso significa que a probabilidade de as médias 

das duas populações serem iguais é de 17,7%, o permite assumir que a hipótese nula – H0 – não é 

rejeitada, e as médias populacionais são assumidas como iguais. A partir deste resultado conclui-se que 

a média do nível de satisfação global é igual para a população de consumidores e de retalhistas, e como 

tal assume-se que a auto-avaliação dos retalhistas corresponde à avaliação atribuída pelos consumidores 

(Lakens, 2013).  

Tabela 16 – Teste-t para igualdade de médias (Fonte: inquéritos aos consumidores e retalhistas) 

 

 

 

 

 

 Teste de Levene para igualdade 
de variâncias 

teste-t para Igualdade de Médias 

Z Sig. t df Sig. (2 
extremida

des) 

ValorGlobalServpef Variâncias iguais 
assumidas 

4,130 ,044 ,846 165 ,399 

Variâncias iguais não 
assumidas 

  1,414 15,266 ,177 
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5.2.5. A importância de determinados fatores na escolha da loja  

As hipóteses estratégicas formuladas na secção ‘Entrevistas a gestores e peritos e Formulação 

de hipóteses estratégicas’ foram desenvolvidas com base nos aspetos com influência tanto na satisfação 

dos consumidores como nas suas decisões na escolha da loja.  

Na presente secção foi feita a verificação das hipóteses relacionadas com a importância de 

determinados fatores na decisão da escolha da loja, e para tal, recorreu-se à análise das frequências do 

nível de importância atribuído pelos consumidores a um conjunto de aspetos no inquérito realizado no 

contexto deste estudo17. Na tabela 3 foi feita a correspondência entre as hipóteses estratégicas e os 

aspetos incluídos nos inquéritos, no entanto, na tabela 17, na qual se apresentam a média, moda e 

mediana do nível de importância atribuído pelos consumidores ao aspeto em causa, assim como a decisão 

relativa à rejeição da hipótese, também se incluiu a menção ao aspeto relacionado com cada uma das 

hipóteses. 

Tabela 17 - Verificação das hipóteses estratégicas relacionadas com a componente da importância na escolha da loja 
(Fonte: inquérito aos consumidores) 

Hipótese estratégica Aspeto avaliado 
Média do 
nível de 

importância 

Mediana do 
nível de 

importância 

Moda do 
nível de 

importância 
Decisão 

H7.: O preço e as promoções não são o 
determinante mais importante na 
preferência por lojas de proximidade. 

‘Importância de: Preço 
baixos e promoções 
frequentes’ 

5,38 6 7 
NÃO SE 

REJEITA H7 

H8.: A grande variedade do sortido com a 
inclusão de muitas referências da mesma 
família de produtos e da mesma marca é 
um determinante significativo na escolha 
dos consumidores. 

‘Importância de: Grande 
variedade de artigos” 

5,12 6 7 
NÃO SE 

REJEITA H8 

H10.: A opção de operar num horário 
alargado que vá ao encontro às 
necessidades de todos os consumidores é 
decisivo na escolha da loja por parte dos 
consumidores. 

‘Importância de: Horário 
de funcionamento 
alargado’ 

4,91 5 7 

NÃO SE 
REJEITA 

(parcialmente) 

H10 

H11.: A existência de artigos de marca de 
distribuidor/própria (MDD) de boa qualidade 
e a um preço competitivo é um 
determinante significativo na escolha da loja 
por parte dos consumidores. 

‘Importância de: Inclusão 
de marcas brancas/de 
distribuidor (MDD) de 
elevada qualidade, com 
vasta gama de produtos 
e a preço competitivo’ 

3,9 4 1 
REJEITA-SE 

H11 

H12.: A disponibilização de um canal online 
de vendas com possibilidade de entregas 
ao domicílio é um determinante na escolha 
da loja por parte dos consumidores. 

‘Importância de: Oferecer 
múltiplos canais (loja 
física, loja 'online', 
encomendas por 
telefone) & entregas ao 
domicílio’ 

4,92 5 4 

NÃO SE 
REJEITA 

(parcialmente) 

H12 

H14.: A aposta na melhoria do aspeto físico 
da loja, arrumação e disposição dos artigos, 
limpeza e higiene são medidas importantes 
são requisitos importantes para a satisfação 
dos consumidores e escolha da loja. 

‘Importância de: Espaço 
físico da loja apelativo 
e experiência de compra 
agradável (higiene, 
decoração, conforto, 
alegria, simpatia e afeto 
dos funcionários)’ 

5,65 6 6 
NÃO SE 

REJEITA H14 

H15.: A aposta na qualidade do serviço – 
relação pessoal e personalizada com o 
consumidor, aspeto da loja e layout do ponto 
de venda, múltiplos canais de vendas – é 
uma medida que influencia o grau de 
satisfação dos consumidores. 

‘Importância de: Espaço 
físico da loja apelativo e 
experiência de compra 
agradável (higiene, 
decoração, conforto, 
alegria, simpatia e afeto 
dos funcionários) 

5,65 6 6 
NÃO SE 

REJEITA H15 

 Tanto a média como a moda e a mediana são medidas de localização estatísticas. A média 

recolhe o valor médio de uma variável referente a uma determinada amostra, a moda é referente à 

observação mais frequente de uma variável, e a mediana é o valor que divide a amostra em duas partes 

 
17 De salientar que a rejeição ou não-rejeição das hipóteses realizada de seguida contempla apenas a análise 

da importância de um conjunto de aspetos para os consumidores. Algumas das hipóteses foram também avaliadas 
com base em outro tipo de dados cuja análise foi feita numa secção posterior (‘Análise estatística bivariada e 
multivariada’). 
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com o mesmo número de observações. Quando uma distribuição é simétrica a média e a mediana 

coincidem, no entanto, nos casos em que a média supera o valor da mediana, diz-se que a amostra está 

enviesada para a direita. Da análise dessas medidas localização na amostra de consumidores nas 

variáveis dedicadas a verificar as hipóteses relacionadas com a importância na escolha da loja, acontece 

que a média é ligeiramente inferior à mediana em todos os casos, o que permite estabelecer que a 

amostra é ligeiramente enviesada à esquerda para todas estas variáveis – com destaque para as 

hipóteses H7 e H8, cujos respetivos aspetos avaliados representam as maiores diferenças entre a média 

e mediana (Neves, 2018; Morais, 2012).  

 A decisão relativa à rejeição ou não-rejeição de cada uma das hipóteses foi feita com base na 

avaliação das medidas de localização descritas nesta secção. Assumiu-se que os aspetos cujos valores 

da média, mediana ou moda estavam abaixo do valor neutro de importância (4 pontos de 1 a 7), não eram 

considerados importantes para a generalidade dos consumidores, e como tal, optou-se por rejeitá-los – 

hipótese H11. Aqueles cujas medidas de localização descritas apresentavam valores ligeiramente 

superiores ao nível neutro (referentes às hipóteses H10 e H12), optou-se por não rejeitar parcialmente as 

hipóteses, uma vez que, ainda que estivesse acima do valor neutro de importância, não foram 

considerados muito importantes para os consumidores. As restantes hipóteses em jogo apresentavam os 

respetivos aspetos com medianas e modas superiores a 6 e médias superiores a 5. Nesse sentido, 

assumiu-se que não se podiam rejeitar essas hipóteses, e como tal, depois de analisadas em conjunto 

com as restantes análises, foram utilizadas nas conclusões deste estudo como recomendações 

estratégicas para os retalhistas de proximidade. Pelo facto de apenas se ter requerido ao auxílio destas 

medidas de localização para tomar a decisão de rejeição /não-rejeição das hipóteses, foi possível apontar 

algumas limitações deste estudo neste campo, no entanto, tendo em conta que não foi possível atribuir 

uma tradução qualitativa do  nível de importância atribuído (de 1 a 7), foi necessário optar por assumir os 

pressupostos descritos anteriormente.  

5.3. Análise estatística bivariada e multivariada 

 Ao contrário da estatística univariada, que trata as variáveis de forma isolada, a estatística 

bivariada aborda duas variáveis de forma conjunta e a multivariada aborda mais do que duas variáveis 

em simultâneo (Souza, 2005). Estas técnicas estatísticas permitem analisar, simultaneamente, múltiplas 

medições e possibilitam realizar em uma única operação aquilo que levaria múltiplas análises univariadas 

a realizar (Hair et al., 2009). Para técnicas de dependência com uma única variável dependente, recorre-

se a tabelas de contingência e a análises de regressão, e para técnicas de interdependência, destacam-

se a análise fatorial, que permite condensar o total das variáveis num número mais reduzido de fatores, e 

a análise de clusters, que é dedicada a perceber padrões semelhantes dentro da população ou de uma 

amostra de modo a criar grupos homogéneos (Machado, 2017). Neste estudo foram realizadas análises 

de regressão linear simples e múltiplas (técnicas bivariadas e multivariadas respetivamente) e foram 

apresentadas tabelas de contingência com o respetivo teste do qui-quadrado para testar a independência 

entre variáveis. O propósito destas análises prendeu-se com a necessidade de verificar algumas das 

hipóteses estratégicas - formuladas na secção das entrevistas a gestores e peritos - que não puderam 

ser verificadas por via de análise estatística univariada. À medida que foram analisadas as relações entre 

as variáveis, foram sendo verificadas algumas dessas hipóteses estratégicas. 
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5.3.1.  Tabelas de contingência e teste de independência do qui-quadrado 

 Uma tabela de contingência organiza dados com base em duas variáveis categóricas – análise 

estatística bivariada - e permite mostrar as relações entre ambas – tanto ao nível de frequências absolutas 

como ao nível de frequências relativas (Bock, 2019; Hair et al., 2009). Uma tabela de contingência deverá 

ser composta por categorias exaustivas e mutuamente exclusivas, isto é, que consigam alocar todos os 

membros de uma população ou de uma amostra e que permitam que cada um dos membros da população 

ou da amostra possam ser corretamente alocados a uma única categoria. Também é comum ser feita a 

distinção entre o tipo de classificação das variáveis. Para o caso em que as variáveis têm apenas duas 

opções possíveis, estamos perante um caso de classificação dicotómica (neste estudo, tendo em conta 

que as variáveis em causa são representadas por mais um do que duas opções, a classificação é 

múltipla). Importa também perceber se as variáveis qualitativas que formam a tabela de contingência são 

independentes entre si, e como tal é útil realizar o teste de independência do qui-quadrado, que tem como 

objetivo avaliar a independência das variáveis em causa e perceber se existe ou não associação entre 

elas. Neste teste, o valor do qui-quadrado está relacionado com a diferença entre o valor observado e o 

valor esperado quando a hipótese nula (H0) é verdadeira – a hipótese nula estabelece que as variáveis 

são independentes entre si - e a aceitação ou rejeição da hipótese é baseada na probabilidade do valor 

do qui-quadrado obtido, também chamado valor-p18 (i.e. valores com probabilidade inferior ao nível de 

significância, geralmente estabelecido nos 5%, levam à rejeição da hipótese nula) (Everitt, 1992). 

Neste estudo, recorreu-se a esta ferramenta de modo a perceber não só as diferenças ao nível do 

comportamento dos consumidores entre as diferentes classes de idade mas também para verificar a 

hipótese H2 formulada neste estudo (‘Os idosos/seniores são a faixa etária de consumidores mais 

interessante para os retalhistas de proximidade e como tal vale a pena definir um conjunto de estratégias 

que vão ao encontro aos seus desejos e necessidades’). Foram então incluídas na análise as variáveis 

que permitiam distinguir a importância de cada faixa etária no sucesso do negócio dos retalhistas - 

‘Rendimento médio por pessoa’, ‘Frequência de visita a lojas de proximidade’, ‘Formato de loja mais 

frequentado’, ‘Percentagem de compras feitas em lojas de proximidade’ e ‘Onde gasta mais dinheiro em 

cada compra’ - de modo a verificar a hipótese em causa. Esse procedimento de verificação iniciou-se pela 

formulação do teste de independência do qui-quadrado, no qual foi verificado o grau de independência 

entre cada uma das variáveis em causa e a classe de idade.  

As tabelas de contingência e os valores do teste do qui-quadrado para cada relação apresentam-

se em seguida na tabela 18, de onde se estabelece que todas as variáveis mencionadas acima têm uma 

relação de dependência com a classe de idade dos inquiridos, uma vez que os diferentes valor-p 

encontrados são inferiores ao nível de significância estabelecido (5%). Nesse sentido, vale a pena 

destacar as tendência de cada uma das variáveis por classe de idade. Nota-se uma maior incidência 

(83,3%) de rendimentos inferiores a 500€ para a classe dos baby boomers (mais de 60 anos) e é possível 

verificar que os adultos dos 40 a 59 anos representam a classe com rendimentos mais elevados (53,7% 

auferem entre 501€ e 1500€ e 5,6% têm um rendimento superior a 1500€). É possível também verificar 

 
18 Valor-p: também chamado de probabilidade de significância é definido como a probabilidade de o valor da 

estatística de teste ser maior ou igual valor observado, i.e., é o maior nível de significância que leva à não rejeição de 
H0. O nível de significância, por sua vez é o limite superior para a probabilidade de ocorrer um erro de tipo 1 (rejeitar 
a hipótese nula quando a mesma é verdadeira) (Morais, 2012). 
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que 63,2% dos consumidores com mais de 60 anos visitam as lojas de proximidade com uma 

periodicidade semanal contra apenas 21,1% que visitam a loja de 2 a 5 vezes por semana, e 5,3% que 

vão à loja de proximidade diariamente. Na classe dos adultos dos 40 aos 59 anos, 48,2% vão à loja mais 

do que uma vez por semana e apenas 39,3% é que decidem ir semanalmente. Verifica-se também que é 

o grupo dos Centennials e dos Millennials os que mais privilegiam as compras na grande distribuição 

(76,0% e 73,2% respetivamente) e que é a classe dos seniores (mais de 60 anos) que mais incide as 

compras em lojas de proximidade (42,1% destes consumidores prefere as lojas de proximidade aos 

restantes formatos). É possível verificar que os centennials são a classe de consumidores que menor 

percentagem das compras faz em lojas de proximidade (80%), enquanto que os seniores representam a 

menor percentagem neste intervalo de valores (47,4%). Esta última faixa etária (seniores) é também 

aquela com maior frequência na opção ‘75%-100% das compras feiras em lojas de proximidade’, com 

uma frequência relativa de 26,3% contra 5,4% e 7,1% dos Millennials e da geração X respetivamente. Da 

análise dos dados referentes ao formato de loja onde os consumidores gastam mais dinheiro, é possível 

verificar que são os consumidores com mais de 60 anos que mais dinheiro gastam em lojas de 

proximidade (36,8% destes consumidores, contra 7,1% dos Millennials e 7,1% dos adultos da geração X). 

Tabela 18 – Tabelas de contingência entre as variáveis ‘Rendimento médio por pessoa do agregado familiar’, 
‘Frequência de visita a lojas de proximidade’, ‘Formato de lojas mais frequentado’, ‘Percentagem de compras feitas 
em lojas de proximidade’, ‘Loja onde gasta mais dinheiro em cada compra’ e as diferentes classes de idade (Fonte: 
inquérito aos consumidores) 

 Rendimento médio do agregado familiar por pessoa 

menos 
de 

500€ 

entre 501€ e 
1500€ 

entre 
1501€ 

e 
3000€ 

Total 

Classes 
de idade 

18 a 
22 

8 13 0 21 

38,1% 61,9% 0,0% 100,0% 

23 a 
39 

23 29 0 52 

44,2% 55,8% 0,0% 100,0% 

40 a 
59 

22 29 3 54 

40,7% 53,7% 5,6% 100,0% 

mais 
de 
60 

15 1 2 18 

83,3% 5,6% 11,1% 100,0% 

Total 68 72 5 145 

44,8% 52,2% 3,0% 100,0% 

Qui-quadrado de 
Pearson 20,490 

Significância 
Assintótica 
(Bilateral) ,002  

 
 

 Freq.VisitaLojasProximidade  

de 2 a 5 
vezes 

por 
semana 

Diaria
mente 

Mensal
mente 

Não 
vou 

Seman
almente 

Total 

C
la

s
s
e
 d

e
 I

d
a
d
e
 

18-
22 

6 2 7 4 6 25 

24,0% 8,0% 28,0% 16,0
% 

24,0% 100,0% 

23-
39 

12 2 11 3 28 56 

21,4% 3,6% 19,6% 5,4% 50,0% 100,0% 

40-
59 

21 6 6 1 22 56 

37,5% 10,7% 10,7% 1,8% 39,3% 100,0% 

mais 
de 
60 

4 1 2 0 12 19 

21,1% 5,3% 10,5% 0,0% 63,2% 100,0% 

Total 43 11 26 8 68 156 

27,6% 7,1% 16,7% 5,1% 43,6% 100,0% 

Qui-quadrado 
de Pearson 21,766 

Significância 
Assintótica 

(Bilateral) ,040 

  

 

 FormatoMaisFrequentado 

Total 

Grande 
distribuição/Hiper
mercados (e.g. 

Continente, 
Jumbo, Pingo 

Doce) 

Lojas de 
proximidade 
(Comércio 
tradicional) 

Lojas 
discount 

(e.g. 
Lidl, 

MiniPreç
o, Aldi) 

C
la

s
s
e
 d

e
 I

d
a
d
e
 

18-
22 

19 2 4 25 

76,0% 8,0% 16,0% 100,0
% 

23-
39 

41 7 8 56 

73,2% 12,5% 14,3% 100,0
% 

40-
59 

33 7 16 56 

58,9% 12,5% 28,6% 100,0
% 

ma
is 
de 
60 

9 8 2 19 

47,4% 42,1% 10,5% 100,0
% 

Total 102 24 30 156 

65,4% 15,4% 19,2% 100,0
% 

Qui-
quadrado de 
Pearson 16,703 

Significância 
Assintótica 
(Bilateral) 0,010 

 

 
 

 Percent.ComprasLojasProximidade 

Total 0% a 
25% 

26% a 50% 51% a 
75% 

76% a 
100% 

Classe 
de 
idade 

18-
22 

20 3 2 0 25 

80,0% 12,0% 8,0% 0,0% 100,0% 

23-
39 

28 15 10 3 56 

50,0% 26,8% 17,9% 5,4% 100,0% 

40-
59 

33 12 7 4 56 

58,9% 21,4% 12,5% 7,1% 100,0% 

mais 
de 
60 

9 3 2 5 19 

47,4% 15,8% 10,5% 26,3% 100,0% 

Total 90 33 21 12 156 

57,7% 21,2% 13,5% 7,7% 100,0% 

Qui-quadrado de 
Pearson 17,614 

Significância 
Assintótica 

(Bilateral) 0,040 
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 TipoLojaGastaMaisDinheiro 

Total Em hipermercados ou 
supermercados (lojas 

discount) 

Hipermercados ou 
supermercados (lojas 

discount) 

Não 
sei/depende 

No retalho de 
proximidade 

C
la

s
s
e
 d

e
 i
d
a
d
e

 

18-22 11 13 1 0 25 

44,0% 52,0% 4,0% 0,0% 100,0% 

23-39 31 14 7 4 56 

55,4% 25,0% 12,5% 7,1% 100,0% 

40-59 33 13 6 4 56 

58,9% 23,2% 10,7% 7,1% 100,0% 

mais 
de 60 

8 3 1 7 19 

42,1% 15,8% 5,3% 36,8% 100,0% 

Total 83 43 15 15 156 

53,2% 27,6% 9,6% 9,6% 100,0% 

Qui-quadrado de 
Pearson 27,634 

Significância 
Assintótica (Bilateral) 0,001 

  

 

Em suma, no que respeita às tendências por faixa etárias, ainda que a maioria dos consumidores 

com mais de 60 anos tenha assumido auferir um rendimento mensal inferior a 500€ e de a maior parte 

destes consumidores visitar as lojas com uma periodicidade semanal, o facto de estes representarem a 

classe que mais frequenta lojas de proximidade, que maior percentagem do total de compras realiza em 

lojas de proximidade e de a maior parte do dinheiro gasto em compras ser em lojas de proximidade, 

permite assumir que não se rejeita parcialmente a hipótese H2 – ‘Os idosos/seniores são a faixa etária de 

consumidores mais interessante para os retalhistas de proximidade e como tal vale a pena definir um 

conjunto de estratégias que vão ao encontro aos seus desejos e necessidades’ - formulada neste estudo. 

5.3.2.  Análise de Regressão  

 O objetivo de uma análise de regressão é prever o comportamento de uma variável dependente 

(variável a explicar – y) a partir do conhecimento de uma ou mais variáveis independentes (variáveis 

explicativas – x). Quando o problema envolve apenas uma variável independente, a técnica estatística é 

designada de regressão simples, e quando existe mais do que uma variável a explicar o comportamento 

da variável dependente, recorre-se a regressão múltipla (Hair et al., 2009). 

 Neste estudo, recorreu-se a esta técnica estatística com o objetivo de identificar os aspetos com 

maior peso no nível de satisfação dos consumidores, de modo a poder verificar a verosimilidade de 

algumas das hipóteses estratégicas formuladas neste estudo. Foram realizados dois tipos de análise de 

regressão múltipla: análise de regressão múltipla entre todos os atributos do SERVPERF como variáveis 

explicativas e o ‘Nível de satisfação global’ como variável a explicar – por via do método de eliminação 

backward19 -, e análise de regressão múltipla entre as cinco dimensões do SERVPERF como variáveis 

explicativas e o ‘Nível de satisfação global’ como variável a explicar – também por via do método 

backward. 

A primeira análise foi dedicada a perceber quais os atributos do modelo SERVPERF utilizado 

neste estudo é que tinham um efeito estatisticamente significativo sobre a variável que mediu diretamente 

o nível de satisfação dos consumidores – ‘Nível de satisfação global’. A partir dos resultados dessa análise 

foi possível verificar algumas das hipóteses estratégicas ao nível da satisfação dos consumidores.  Para 

realizar essa análise recorreu-se ao software de estatística SPSS, que para além de apresentar os 

 
19 O método de eliminação backward é um técnica estatística de regressão, e é uma das possíveis abordagens 

do método de regressão passo-a-passo (stepwise regresison). Este método consiste na imposição inicial de todas as 
variáveis explicativas no modelo, e a cada iteração é removida a variável com menor efeito estatisticamente 
significativo para o modelo em questão (Alexopoulos, 2010). 
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resultados em tabelas de frequências, também mostra os resultados dos coeficientes de correlação e 

determinação (R e R2 respetivamente) do modelo e o valor-p do teste de regressão e do teste ANOVA 

(análise à variância), que permitem, respetivamente, verificar e medir o grau de associação entre as 

variáveis, testar se a regressão tem significado para o nível de significância escolhido e testar se existem 

diferenças entre o perfil de respostas dos inquiridos (Oliveira, 2019). Para além disso, o software permite 

realizar automaticamente análises de regressão pelo método de eliminação backward, apresentando 

todos os modelos intermédios até se obter o modelo final, que apenas inclui as variáveis com efeito 

estatisticamente significativo na variável a explicar. De modo a simplificar a análise e a facilitar a leitura, 

neste estudo, foram apenas apresentados o modelo original (com as 22 variáveis) e o modelo final 

(composto por 9 variáveis). A tabela com o modelo original pode ser consultada em anexo (ver anexo J) 

e a tabela com o modelo final foi apresentado na seguinte tabela (ver tabela 19). 

Tabela 19 - Modelo de regressão linear múltipla entre os atributos do SERVPERF (variáveis explicativa) e o nível de 

satisfação global (variável a explicar) – modelo final do método de eliminação backward 

 

 Para além da informação estruturada nas tabelas (coeficientes das variáveis, desvio-padrão, 

valor da estatística de teste – t – e o valor-p do teste), apresentou-se em seguida a equação referente ao 

modelo final (equação 3): 

 

�̂� = 0,614 + 0,082𝑨𝟐 + 0,082𝑨𝟖 + 0,097𝑨𝟏𝟏 + 0,116𝑨𝟏𝟐 + 0,127𝑨𝟏𝟓 + 0,090𝑨𝟏𝟕 + 0,056𝑨𝟏𝟗

+ 0,145𝑨𝟐𝟎 + 0,056𝑨𝟐𝟏                                       (3)   

  

 bi Desvio-padrão t Sig. 

(Constante) ,614 ,150 4,091 ,000 

A2. A loja tem zonas limpas, atrativas e agradáveis (e.g. salas 
de convívio e espaço da loja calmo, tranquilo e alegre) 

,082 ,022 3,665 ,000 

A8. A loja tem os artigos em stock quando o consumidor os 
procura 

,082 ,026 3,194 ,002 

A11. Os consumidores sentem-se seguros ao realizar compras na 
loja ,097 ,035 2,758 ,007 

A12. A loja dá ao consumidor uma atenção individual, 
possibilitando a personalização de pedidos assim como a 
aceitação de encomendas específicas 

,116 ,027 4,312 ,000 

A15. A loja oferece grande variedade de artigos de elevada 
qualidade, incluindo bens alternativos (e.g. saudáveis, 
biológicos, dietéticos, sem-lactose, sem-glúten, vegetarianos) e 
diferenciados (e.g. regionais e tradicionais) 

,127 ,027 4,611 ,000 

A17. A loja tem um horário alargado conveniente aos clientes ,090 ,026 3,426 ,001 

A19. A loja tem um cartão de fidelização com vantagens para os 
clientes, assim como realiza outras campanhas de fidelização 

,056 ,020 2,751 ,007 

A20. A loja tem preços competitivos e realiza boas campanhas 
promocionais regularmente 

,145 ,026 5,571 ,000 

A21. É possível comprar através de um canal online ou pelo 
telefone e a loja oferece a possibilidade de entregas ao domicílio 

,056 ,021 2,628 ,009 

Modelo R 0,940 R2 0,884 

Teste ANOVA Sig. 0,000   

Legenda: 

o A2. A loja tem zonas limpas, atrativas e agradáveis (e.g. salas de convívio e espaço da loja calmo, tranquilo e alegre); 

o A8. A loja tem os artigos em stock quando o consumidor os procura; 

o A11. Os consumidores sentem-se seguros ao realizar compras na loja; 

o A12. A loja dá ao consumidor uma atenção individual, possibilitando a personalização de pedidos assim como a aceitação de 

encomendas específicas; 

o A15. A loja oferece grande variedade de artigos de elevada qualidade, incluindo bens alternativos (e.g. saudáveis, 

biológicos, dietéticos, sem-lactose, sem-glúten, vegetarianos) e diferenciados (e.g. regionais e tradicionais); 

o A17. A loja tem um horário alargado conveniente aos clientes; 

o A19. A loja tem um cartão de fidelização com vantagens para os clientes, assim como realiza outras campanhas de 

fidelização 
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Desta análise de regressão estabelece-se que, dos 22 atributos que compõem a escala 

SERVPERF adaptada no contexto deste estudo ao retalho de proximidade, apenas 9 é que apresentam 

um efeito estatisticamente significativo no comportamento da variável Satisfação global dos consumidores 

(variáveis independentes da equação de cima – A2, A8, A11, A12, A15, A17, A19 A20 e A21). Esta 

evidência foi uma ferramenta útil na verificação das hipóteses estratégicas relacionadas com a 

componente da satisfação dos consumidores. Essas hipóteses apresentam-se listadas na seguinte tabela, 

juntamente com a decisão relativamente à rejeição ou não rejeição das mesmas (ver tabela 20). 

Tabela 20 – Verificação das hipóteses estratégicas relacionadas com a componente da satisfação 

Hipótese estratégica Decisão 

H1.: A satisfação dos consumidores é influenciada pela ausência de roturas de 

stock, ou seja, pela obtenção do artigo procurado em cada compra.  

O atributo A8 é uma variável estatisticamente 
significativa no modelo de regressão (com um peso 
de 0,082) e como tal, a hipótese H1 não é rejeitada 

H4.: H4. A satisfação do cliente é influenciada pela existência de zonas específicas 

para cada tipo de produtos com qualidade e variedade (e.g. frutas e legumes, 

padaria/pastelaria, talho e peixaria, congelados, prontos a comer/take-away). 

O atributo A5 não é uma variável estatisticamente 
significativa no modelo e como tal, rejeita-se a 
hipótese H4. 

H5. A satisfação dos consumidores é influenciada pela existência de uma secção de 

serviços postais (CTT) no espaço da loja. 

O atributo A6 não é uma variável estatisticamente 
significativa no modelo e como tal, rejeita-se a 
hipótese H5. 

H6. A satisfação dos consumidores é influenciada pela existência de uma secção 

dedicada a artigos ‘alternativos’, tais como, vegetarianos, sem-lactose, sem-glúten, 

biológicos, artigos em embalagens biodegradáveis e em produção sustentável.  

O atributo A15 é uma variável estatisticamente 
significativa no modelo de regressão (com um peso 
de 0,127) e como tal, a hipótese H6 não é 
rejeitada. 

H9.: A criação de um parque de estacionamento coberto com muitos lugares de fácil 

estacionamento influencia a escolha da loja e aumenta significativamente a 

satisfação dos consumidores. 

O atributo A4 não é uma variável estatisticamente 
significativa no modelo e como tal, rejeita-se a 
hipótese H9. 

H13. A oferta de cartões de fidelização ou de outras campanhas semelhantes é um 

determinante que afeta a satisfação dos consumidores. 

O atributo A19 é uma variável estatisticamente 
significativa no modelo de regressão (com um peso 
de 0,056) e como tal, a hipótese H13 não se rejeita. 

H14. A aposta na melhoria do aspeto físico da loja, arrumação e disposição dos 

artigos, limpeza e higiene são medidas importantes são requisitos importantes para a 

satisfação dos consumidores e escolha da loja. 

O atributo A2 é uma variável estatisticamente 
significativa no modelo de regressão (com um peso 
de 0,082) e como tal, a hipótese H14 não se rejeita. 

H15.: A aposta na qualidade do serviço – relação pessoal e personalizada com o 

consumidor, aspeto da loja e layout do ponto de venda – é uma medida que 

influencia o grau de satisfação dos consumidores. 

Para verificar esta hipótese, recorre-se às variáveis 
A3, A10, A11 e A12. Tendo em conta que as 
variáveis A11 e A12 são estatisticamente 
significativas, considera-se que a hipótese H15, 
parcialmente 
 (Nota:Tendo em conta que esta hipótese está relacionada 
com quatro atributos do SERVPERF, a tomada de decisão 
face à rejeição da mesa torna-se uma tarefa mais difícil. 
Idealmente, cada hipótese deveria estar relacionada apenas 
com um atributo) 

 

Para além desse tipo de análise, considerou-se também relevante perceber quais as dimensões 

do SERVPERF com maior impacto no nível de satisfação global dos consumidores. À semelhança do 

modelo anterior, recorreu-se ao método de eliminação backward, no entanto, para esta análise apenas 

foi removida uma das dimensões por não se mostrar estatisticamente significativa na explicação do nível 

de satisfação global dos consumidores. Tal como na análise de regressão múltipla entre os atributos do 

SERVPERF e o ‘Nível de satisfação global’, a tabela com o modelo original foi apresentada em anexo, e 

o modelo final encontram-se na tabela 21 em seguida. Também se apresenta a equação do modelo com 

os coeficientes de cada uma das dimensões (equação 4). 

 

�̂� = 0,567 + 0,193𝑫𝟏 + 0,089𝑫𝟐 + 0,209𝑫𝟑 + 0,377𝑫𝟓            (4) 

Legenda  

D1.: Aspetos físicos e secções da loja; 
 

D3.: Interações pessoais 

D2.: Confiabilidade; 
 

D5.: Políticas 
 

Legenda: 
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 Tabela 21 - Modelo de regressão linear múltipla entre as dimensões do SERVPERF (variáveis explicativa) e o nível de 
satisfação global (variável a explicar) – modelo final do método de eliminação backward 

 
bi Desvio-padrão t Sig. 

(Constante) 
,567 ,151 3,753 ,000 

Aspetos físicos e secções da loja 
,193 ,054 3,570 ,000 

Confiabilidade 
,089 ,040 2,243 ,026 

Interações pessoais 
,209 ,038 5,477 ,000 

Políticas 
,377 ,042 8,921 ,000 

Modelo 
R 0,934 R2 0,873 

Teste ANOVA 
Sig. 0,000   

 

Estes resultados permitem estabelecer que, de uma forma geral, apenas a dimensão da Resolução 

de problemas que contempla a aceitação de devoluções e trocas de artigos e a resolução pronta de 

problemas por parte do retalhista, é que não é estatisticamente significativa para a satisfação dos 

consumidores. As restantes dimensões – Aspetos físicos e secções da loja, Confiabilidade, Interações 

pessoais e Políticas da loja – contribuem ativamente para satisfação dos consumidores, destacando-se a 

dimensão das políticas da loja com um impacto superior a 37% na satisfação dos consumidores (ver 

resultados no anexo O). 

5.4. Resumo da recolha e análise de dados e resultados fundamentais 

A fase inicial de recolha de dados consistiu na realização de entrevistas a gestores e peritos no 

sentido de perceber os pontos que cada um deles considerava mais importantes para o sucesso dos 

retalhistas de proximidade - para que fosse possível elaborar, em conjunto com algum conteúdo do 

enquadramento teórico realizado neste estudo, uma lista de hipóteses de estratégias. Dessa análise 

resultou a formulação de quinze hipóteses, cuja importância, aceitação e exequibilidade foram verificadas 

através de inquéritos a consumidores e retalhistas, visados a recolher, por um lado, os padrões de 

consumo e avaliação da satisfação dos consumidores, e por outro, a perceber a disponibilidade dos 

retalhistas para melhorar determinados aspetos. Foi também recolhida a avaliação que os consumidores 

atribuíam às lojas de proximidade que mais frequentavam assim como se recolheu a auto-avaliação dos 

retalhistas relativamente a esse campo. Foram utilizadas técnicas estatísticas univariadas, bivaraidas e 

multivariadas para analisar os resultados dos inquéritos e foi a partir daí que se decidiu rejeitar as 

hipóteses H4, H5, H9 e H11 – a satisfação dos consumidores é afetada pela existência de uma secção 

de serviços postais e parque de estacionamento coberto e conveniente, os artigos de marca de distribuidor 

(MDD) têm peso na escolha da loja por parte dos consumidores – e não rejeitar as restantes. 

Para além de estes inquéritos terem servido como ferramenta para a verificação das hipóteses 

estratégica formuladas, permitiram também identificar os aspetos que, na perspetiva dos consumidores, 

necessitavam de melhoria crítica, assim como os pontos de convergência entre o lado da procura e o da 

oferta - perceber até que ponto é que as necessidades dos consumidores iam ao encontro às 

possibilidades dos retalhistas e se era possível assumir igualdade das médias das populações de 

consumidores e retalhistas.  
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6. Conclusões, limitações e pesquisa futura 

O principal objetivo deste estudo passava pela recomendação de estratégias de produto capazes de 

devolver e assegurar às empresas a operar no setor do retalho de proximidade, uma posição competitiva 

sustentável e duradoura num mercado dominado, essencialmente, pela grande distribuição e pelas lojas 

discount. Inicialmente foram identificados os principais problemas que motivaram a realização deste estudo 

e foi possível perceber que os mesmos estavam associados, essencialmente, ao facto de o mercado 

retalhista ter evoluído para um meio bastante competitivo, no qual a organização, inovação e resiliência 

passaram a ser vistas como aspetos fulcrais para a sobrevivência de qualquer retalhista. Na perspetiva de 

Rousseau (2015) estes fatores colocam este setor de atividade como um dos mais competitivos nos quais 

se pode trabalhar. Para além disso, a incapacidade para acompanhar a escala das grandes superfícies 

veio a tornar-se o maior problema dos retalhistas de proximidade, que se viram forçados a aplicar preços 

superiores, a reduzir a incidência de promoções assim como a restringir o sortido e a variedade de 

referências disponíveis. A rápida evolução tecnológica verificada, em particular neste setor, também não 

foi vantajosa para os retalhistas de proximidade, uma vez que a disponibilidade financeira para investir não 

se compara à da dos grandes grupos da distribuição. Como tal, o espaço físico e os equipamentos 

tecnológicos de algumas lojas de proximidade pouco resilientes, rapidamente se tornaram antiquados e 

obsoletos, resultando na ideia de um conceito de negócio pouco inovador (Rousseau, 2014). 

Foi realizada neste estudo uma contextualização do problema, na qual foi apresentada a empresa 

Uniamark – que disponibilizou o contacto de lojas AEF nível II de diferentes distritos -, foram definidos os 

conceitos de distribuição e retalho e foi feita a distinção entre os vários formatos de retalho. Nesta secção 

foram ainda apresentadas as causas e motivos para o declínio deste setor de atividade nos últimos anos 

assim como foram avaliadas as mudanças e evoluções que têm alterado em larga escala o paradigma do 

retalho.  

Com base numa extensa revisão de literatura, foi selecionado um conjunto de ferramentas importantes 

para a realização da análise e discussão dos resultados obtidos por via da metodologia adotada neste 

estudo, assim como foram identificados, com base no parecer de outros autores, os aspetos mais 

valorizados pelos consumidores e com maior impacto nas decisões de compra e, consequentemente, no 

sucesso do negócio dos retalhistas. Foram abordadas as temáticas do ‘Comportamento do consumidor’ e 

a das ‘Estratégias’. A primeira permitiu obter uma perceção das evoluções nas tendências de consumo 

ocorridas até à atualidade e identificar os aspetos com maior peso na perceção de qualidade e satisfação 

dos consumidores. A segunda possibilitou que se identificasse o preço, as promoções, a disponibilidade 

dos artigos em stock e a qualidade dos bens e serviços, a par com a criação de múltiplos canais flexíveis 

(loja online e entregas ao domicílio) como os fatores mais importantes e com maior impacto nas decisões 

de compra dos consumidores. Ao nível da componente física do produto, a inclusão de artigos caseiros, 

biológicos e artesanais no sortido das lojas também foram identificadas como tendências crescentes, no 

sentido em que, podem tornar-se fontes importantes de diferenciação. Ao nível da componente dos 

serviços, a inclusão de um espaço de cafetaria, de serviço de correios e de outras experiências sensoriais 

não replicáveis nas grandes superfícies – atendimento personalizado e serviço pessoal e familiar - são 

também opções que têm ganho cada vez mais prestígio e credibilidade nos formatos tradicionais de retalho 

(Rousseau, 2014). 
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A metodologia deste estudo envolveu, numa primeira fase, a realização de entrevistas semi-

estruturadas em profundidade a gestores e peritos nas áreas do retalho e marketing, e posteriormente, a 

realização de inquéritos a consumidores e a retalhistas de proximidade. No que diz respeito às entrevistas 

a gestores e peritos, o objetivo passava pela recolha dos pareceres de cada um deles num conjunto de 

matérias previamente estruturas e definidas, com o propósito de, em conjunto com os contributos da 

literatura, formular hipóteses de estratégias que pudessem alavancar o negócios dos retalhistas de 

proximidade. Acabaram por ser formuladas quinze hipóteses através desta metodologia, e a respetiva 

verificação de importância, aceitação e exequibilidade foi realizada com recurso aos resultados dos 

inquéritos realizados aos consumidores e retalhistas (as decisões face à rejeição/não-rejeição de cada uma 

das hipóteses foi expressa na tabela 22). Foram utilizadas técnicas de estatística univariada – análise de 

frequências – bivariada e multivariada – tabelas de contingência, teste do qui-quadrado de Pearson e 

análises de regressão – para que fosse possível tomar uma decisão relativamente à rejeição ou não-

rejeição das hipóteses estratégicas formuladas neste estudo. 

 

Tabela 22 – Resumo das decisões face à rejeição das hipóteses e tipo de análise estatística utilizada 

 

 
20 * O caracter ‘+/-’ exprime que as respetivas hipóteses foram apenas parcialmente rejeitadas. 

O caracter ‘?’ exprime que os dados não foram suficientes para tomar uma decisão face à rejeição. 

Hipótese (descrição) 
REJEITA-

SE 
NÃO SE 
REJEITA 

Análise de 
frequências 

Análises de 
regressão & 

Teste de 
qui-

quadrado 

H1.: A satisfação dos consumidores é influenciada pela ausência de roturas de stock, 
ou seja, pela obtenção do artigo procurado em cada compra 

 O  X 

H2.: Os idosos/seniores são a faixa etária de consumidores mais interessante para os 
retalhistas de proximidade e como tal vale a pena definir um conjunto de estratégias que 
vão ao encontro aos seus desejos e necessidades 

 +/-  X 

H3.:  A cooperação entre concorrentes no setor do retalho é uma boa oportunidade para 
aumentar a eficiência de todos os processos, através da redução dos custos 
operacionais e da obtenção de melhores condições negociais por via da obtenção de 
massa crítica 

 ? X  

H4.: A satisfação do cliente é influenciada pela existência de zonas específicas para 
cada tipo de produtos com qualidade e variedade (e.g. frutas e legumes, 
padaria/pastelaria, talho e peixaria, congelados, prontos a comer/take-away) 

O   X 

H5.: A satisfação dos consumidores é influenciada pela existência de uma secção de 
serviços postais (CTT) no espaço da loja 

O   X 

H6.: A satisfação dos consumidores é influenciada pela existência de uma secção 
dedicada a artigos ‘alternativos’, tais como, vegetarianos, sem-lactose, sem-glúten, 
biológicos, artigos em embalagens biodegradáveis e em produção sustentável 

 O  X 

H7.: O preço e as promoções não são o determinante mais importante na preferência 
por lojas de proximidade 

 O X  

H8.: A grande variedade do sortido com a inclusão de muitas referências da mesma 
família de produtos e da mesma marca é um determinante significativo na escolha dos 
consumidores 

 O X  

H9.: A criação de um parque de estacionamento coberto com muitos lugares de fácil 
estacionamento influencia a escolha da loja e aumenta significativamente a satisfação 
dos consumidores 

O   X 

H10.: A opção de operar num horário alargado que vá ao encontro às necessidades de 

todos os consumidores é decisivo na escolha da loja por parte dos consumidores 
 +/-*20 X  

H11.: A existência de artigos de marca de distribuidor/própria (MDD) de boa qualidade 
e a um preço competitivo é um determinante significativo na escolha da loja por parte 
dos consumidores 

O  X  

H12.: A disponibilização de um canal online de vendas com possibilidade de entregas 
ao domicílio é um determinante na escolha da loja por parte dos consumidores 

 +/-* X  

H13.: A oferta de cartões de fidelização ou de outras campanhas semelhantes é um 
determinante que afeta a satisfação dos consumidores 

 O  X 

H14.: A aposta na melhoria do aspeto físico da loja, arrumação e disposição dos artigos, 
limpeza e higiene são medidas importantes são requisitos importantes para a satisfação 
dos consumidores e escolha da loja 

 O  X 

H15.: A aposta na qualidade do serviço – relação pessoal e personalizada com o 
consumidor, aspeto da loja e layout do ponto de venda – é uma medida que influencia o 
grau de satisfação dos consumidores 

 +/-*  X 
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Para além do contributo na verificação das hipóteses formuladas neste estudo, os resultados dos 

inquéritos a consumidores e retalhistas foram utilizados em outros tipos de análises, nomeadamente ao 

nível da identificação dos aspetos que necessitavam de melhoria crítica – análise da matriz importância-

performance - e ao nível da análise da convergência entre o lado da procura (consumidores) e o lado da 

oferta (retalhistas). Ao nível da análise da convergência entre oferta e procura, não só foi verificada a 

disponibilidade dos retalhistas para melhorar os aspetos que, do ponto de vista dos consumidores, 

necessitavam de melhoria crítica, como também foi feito um teste estatístico às médias das duas 

populações – consumidores e retalhistas – no que respeita à avaliação da qualidade do serviço e do nível 

de satisfação dos consumidores após compras em lojas de proximidade. Desta análise verificou-se a 

igualdades das médias do nível de satisfação global dos consumidores e dos retalhistas, e como tal, 

assume-se que a auto-avaliação dos retalhistas corresponde à avaliação atribuída pelos consumidores. 

Na tabela 22 apresenta-se um resumo com a decisão (rejeição ou não-rejeição) tomada para cada 

uma das hipóteses, assim como o tipo de análise utilizado (e a relação de cada uma das hipóteses – 

importância na escolha da loja ou satisfação dos consumidores) para que fosse possível tomar essa 

decisão. 

Os resultados obtidos por via do desenvolvimento deste estudo permitem, de acordo com o objetivo 

inicial, propor, aos retalhistas de proximidade, estratégias ao nível da componente do produto (e não só) 

que permitam melhorar a sua posição competitiva no mercado retalhista, atualmente dominado pelas 

grandes insígnias da distribuição. Tal como foi apresentado na tabela 22 e na lista com os resultados 

fundamentais encontrados neste estudo, das quinze hipóteses iniciais, seis não se rejeitam, e como tal são 

essas que representam as recomendações estratégicas mais importantes e relevantes – hipóteses H1, H6, 

H7, H8, H13, H14 (ver tabela 22). Das restantes hipóteses, algumas foram ‘parcialmente não-rejeitadas’, 

isto é, os resultados obtidos não permitem rejeitar as hipóteses, mas também não fornecem tantas 

garantias como nas anteriores. A hipótese H3 parece viável do ponto de vista dos retalhistas, mas os 

resultados não permitem tomar uma decisão face à sua rejeição/não-rejeição. Nesse sentido, a 

impossibilidade de tomar uma decisão face à rejeição/não-rejeição desta hipótese representa uma limitação 

deste estudo ao nível da recolha de dados. As hipóteses H4, H5, H9 e H11 foram rejeitadas, visto que os 

resultados apontavam para que as mesmas não fossem adequadas ou relevantes para o contexto do 

retalho de proximidade. Importa também referir que, apesar de os consumidores terem considerado a 

existência de uma secção de serviços postais como um aspeto de melhoria crítica, os resultados finais 

estabeleceram que a hipótese relacionada com a criação dessa secção (H5) se devia rejeitar. 

Para além da tabela 22, onde foram apresentados os resultados da verificação das hipóteses 

estratégicas formuladas, apresenta-se em seguida uma tabela (ver tabela 23) com o resumo dos resultados 

fundamentais encontrados, a vários níveis, neste estudo, por via da metodologia de recolha de dados e 

análise de resultados. Considerou-se relevante fazer a separação entre os resultados ao nível das 

componentes dos serviços e dos bens, para uma melhor compreensão e análise. Na tabela foram 

apresentados os aspetos identificados na matriz importância-performance como aqueles que, do ponto de 

vista dos consumidores, necessitavam de melhoria crítica assim como a respetiva disponibilidade dos 

retalhistas para os melhorar. Foram igualmente apresentadas as estratégias que fazem sentido 

implementar no contexto do retalho de proximidade, com base na metodologia utilizada neste estudo, e 
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foram também apresentados os resultados do teste-t para a igualdade das médias entre as populações de 

consumidores e retalhistas. 

 

Tabela 23 – Resumo dos resultados fundamentais deste estudo 

SERVIÇOS BENS 

Estratégias a implementar  
Os retalhistas deverão apostar em… 

--- Evitar roturas de stock 

--- Secção de artigos alternativos (biológicos, sem-
lactose, sem-glúten, vegetarianos) 

O preço e as promoções não são o mais importante  --- 

--- Variedade no sortido das lojas 

Horário alargado* --- 

Canal online de vendas* --- 

Cartões de fidelização e campanhas semelhantes --- 

Aspeto físico da loja e qualidade do serviço de 
atendimento* aos clientes 

--- 

Ainda que todas as faixas etárias devam ser tidas em conta, os consumidores seniores são um grupo de 
consumidores importante para os retalhistas de proximidade* 

A coopetição é uma estratégia bem vista pelos retalhistas, no entanto, os dados recolhidos foram insuficientes 
para tomar uma decisão face à rejeição/não-rejeição da hipótese 

NOTA: O símbolo ‘ * ’ serve para identificar as estratégias que não foram parcialmente rejeitadas. 

 

Necessidade de melhoria crítica – matriz importância performance  
 (disponibilidade dos retalhistas para melhorar esses aspetos → de 1 a 7 pontos) 

Secção de serviços postais (disponibilidade dos 
retalhistas para melhorar → 4,45) 

--- 

Disponibilização de cartões e campanhas de 
fidelização (disponibilidade dos retalhistas para 
melhorar→ 6,00) 

--- 

Inovação das lojas ao nível da disponibilização de 
múltiplos canais (disponibilidade dos retalhistas para 
melhorar → 5,64 e 5,27) 

--- 

  

Teste-t para igualdade de médias 

Na variável ‘Nível de satisfação global’ verifica-se igualdade de médias entre as populações de consumidores e 
retalhistas → assume-se que a auto-avaliação do desempenho dos retalhistas corresponde às avaliações 

atribuídas pelos consumidores 

 

Para além da apresentação dos resultados fundamentais deste estudo, vale a pena fazer a articulação 

dos mesmos com alguns dos conceitos em foco no enquadramento teórico que contemplou o ponto de 

vista de outros autores em estudos anteriores. O conceito de word of mouth foi tido na revisão da literatura 

como uma das formas de comunicação mais antigas e efetivas na divulgação de uma marca ou produto e 

foi mesmo defendido pela Dra. Carla Esteves como uma dos meios mais importantes para a divulgação da 
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insígnia AEF. No que a essa temática diz respeito, os resultados deste estudo apontam para que 44,4% 

dos consumidores considerem os comentários de familiares, amigos ou conhecidos como o aspeto com 

maior peso nas decisões de compra, e como tal, isso vem comprovar que o conceito de word of mouth 

(passa-palavra) como sendo uma forma mais eficazes de influência sobre as decisões de compra dos 

consumidores. Na análise SWOT do retalho de proximidade realizada na revisão da literatura neste estudo, 

a pouca variedade do sortido, o preço médio superior ao da grande distribuição e o espaço físico da loja 

antiquado e com poucas inovações foram algumas das fraquezas mais importantes identificadas, e os 

resultados deste estudo permitem confirmar que tanto o preço e a variedade do sortido como o aspeto do 

espaço físico da loja são medidas estratégicas de melhoria cuja implementação pode diminuir ou atenuar 

essas fraquezas. No que respeita às ameaças, a forte concorrência da grande distribuição e das lojas 

discount foi confirmada pelos pareceres dos retalhistas, uma vez que 82% dos inquiridos estabelecem que 

a maior fonte de concorrência vem de um desses formatos. No campo das forças, a qualidade do serviço 

pessoal e personalizado prestado a cada cliente individualmente foi o aspeto mais salientado na literatura, 

e de facto, a aposta na qualidade do serviço foi considerada uma medida com forte influência na satisfação 

dos consumidores. No campo das oportunidades, as parcerias competitivas (coopetição) foram bem vistas 

pelos retalhistas inquiridos, e como tal, espera-se que possa representar, num futuro próximo, uma forma 

privilegiada de aumentar a eficiência do negócio dos retalhistas de proximidade. 

Também vale a pena referir que, numa altura em que os consumidores estão mais sensíveis e 

procuram o bem-estar e o conforto, a missão das empresas deveria passar mais por conquistar o share of 

heart21 dos clientes e não continuar numa espiral obsessiva visada a aumentar o share of wallet (Rousseau, 

2018). Esta ideia vem salientar a importância de contribuir para a melhor qualidade de vida, alegria e bem-

estar dos consumidores, e nesse sentido, aspetos como a sustentabilidade e a responsabilidade social 

estão a deixar de ser atividades complementares e acessórias das empresas para passarem a ser incluídas 

em todos os processos, contribuindo para uma forma de capitalismo consciente ou economia circular.  

Tendo em conta que o tema abordado neste estudo é bastante abrangente e que o mercado do retalho 

é bastante volátil, instável e incerto, as recomendações estratégicas elaboradas como resultado deste 

estudo não são estanques nem, tão pouco, verdades absolutas. As hipóteses estratégicas que não foram 

rejeitadas, possibilitam aos retalhistas de proximidade a obtenção de uma posição competitiva mais 

sustentável, no entanto, devem ser tidas em conta a par com as temáticas da sustentabilidade e da 

responsabilidade social, para que seja possível criar um mercado com espaço para todos os que estejam 

dispostos a trabalhar de forma dedicada, responsável e séria. 

Limitações e pesquisa futura  

Durante o desenvolvimento deste estudo foram sentidas algumas limitações, em especial na fase de 

recolha de dados, na qual houve, a certa altura, alguma resistência de alguns retalhistas contactados para 

colaborar, assim como foi difícil atingir a meta estabelecida inicialmente do número de consumidores 

inquiridos. Esses inconvenientes não comprometeram a realização deste estudo, no entanto, acabaram 

por atrasar o desenvolvimento do mesmo. 

 
21 Share of heart – vai para além do conceito de share of mind, no sentido em que, mais do que fixar uma 

determinada marca, produto ou conceito de negócio na cabeça dos consumidores, é importante que estes se sintam 
atraídos e apaixonados (DigitalLand, 2018).  
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As principais limitações deste estudo prendem-se com o processo de recolha de dados, no entanto 

também foram encontradas algumas limitações no processo de análise e discussão dos resultados. 

• Foram utilizadas amostras por conveniência de dimensão relativamente reduzida tendo em conta o 

tamanho da população analisada. Este facto não só limitou o potencial de investigação deste estudo 

assim como se pode ter tornado as amostras pouco significantes; 

• O facto de os formulários dos inquéritos a consumidores e retalhistas serem um pouco extensos poderá 

ter levado muito inquiridos a abdicar de responder aos mesmos ou a optar por ter desencorajado alguns 

dos inquiridos a abandonar o seu preenchimento antes de o terminarem; 

• Na análise e discussão dos resultados, o facto de algumas questões e variáveis terem sido avaliadas 

apenas com base em escalas quantitativas dificultou, em alguns aspetos, a atribuição dos limites entre 

o ‘mau’, ‘razoável’, ‘bom’ e ‘muito bom’. 

 

Sugere-se, para uma eventual pesquisa futura, a angariação de um maior número de elementos para 

as amostras de consumidores e retalhistas, assim como se sugere que a maioria dos inquéritos sejam 

realizados de forma presencial, de modo a que o inquirido possa tirar as suas dúvidas, e nesse sentido, 

não criar problemas de incoerência na fase de análise de dados nem permitir que o inquirido deixe de 

responder a algumas questões importantes. Sugere-se também uma distribuição geográfica mais 

homogénea dos inquiridos de ambas as amostras, de modo a tornar a amostra mais representativa e menos 

enviesada. Seguindo a mesma linha, sugere-se também a realização de um estudo semelhante a este, em 

diferentes países, de modo a poder comparar as diferenças entre cada um deles, assim como, a, 

eventualmente, criar uma conjunto de estratégias globais que possam vir a ser utilizadas por um grupo 

internacional de retalho.  
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8. Anexos 

Anexo A – Total das vendas de retalho mundial de 2015 a 2020 (previsão) em triliões de dólares 

americanos (Statista, 2018): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B – “O poder global do retalho” – lista adaptada das 250 maiores empresas de retalho a nível 

global (adaptado de Deloitte, 2019): 

Tabela 24 – Lista das 250 maiores empresas de retalho a nível mundial (adaptado de Deloitte, 2019). 

** - os resultados incluem as vendas no formato grossista e retalhista 

Ranking das 
receitas de 
retalhistas 
em 2017 

Nome da 
empresa 

País de 
origem 

Receitas de 
retalho 
(US$M) 

Margem de 
lucro líquida 
em 2017 (%) 

Formato operacional 
dominante 

Número de 
Países em 
operação 

Taxa de 
crescimento 

anual 
composta de 
2012 a 2017 

(%) 

1 
Wal-Mart Stores, 

Inc. 
USA 500.343 2,1 Hipermercado/Supercentro/Superloja 29 1,3 

2 
Costco Wholesale 

Corporation 
USA 129.025 2,1 Cash&Carry/Warehouse Club 12 5,4 

3 The Kroger Co. USA 118.982 1,5 Supermercado 1 4,2 

4 Amazon.com, Inc. USA 118.573 1,7 Sem loja física 14 18,0 

5 Schwarz Group Alemanha 111.766 n.d. Loja discount 30 7,5 

6 
The Home Depot, 

Inc. 
USA 100.904 8,6 Artigos para o lar 4 6,2 

7 
Walgreens Boots 

Alliance, Inc. 
USA 99.115 3,5 Farmácia 10 6,7 

8 
Aldi Einkauf GmbH 

& Co. Ohg 
Alemanha 98.287 n.d. Loja discount 18 7,2 

9 
CSV Health 
Corporation 

USA 79.398 n.d. Farmácia 3 4,5 

10 Tesco PLC Reino Unido 73.961 1,5 Hipermercado/Supercentro/Superloja 8 -2,4 

…… …… …… …… ……. …… …… ……. 

41 Mercadona, S.A. Espanha 23.683 n.d. Supermercado 2 3,7 

55 
Jerónimo Martins, 

SGPS, S.A. 
Portugal 18.346 n.d. Loja discount 3 8,8 

62 El Corte Inglés, S.A. Espanha 15.267 n.d. Loja de departamento 15 3,1 

156 
SONAE, SGPS, 

S.A. 
Portugal 6.260** n.d. Supermercado 24 4,5 

Figura 11 – Evolução do total mundial de vendas no retalho (Statista, 2018). 
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Anexo C – “População empregada: total e por sector de atividade económica” (INE apud Pordata, 

2019). 

 

Anexo D – Análise SWOT ao retalho de proximidade (quadro-resumo) 

Forças (Strenghts): 

o Proximidade (física e emocional) com os 

clientes; 

o Confiança e honestidade dos funcionários; 

o Qualidade dos frescos e oferta de bens únicos 

no sortido (biológicos e caseiros); 

o Possibilidade de adaptação às necessidades e 

desejos dos clientes e atendimento 

personalizado (e.g. entregas ao domicílio sem 

custos adicionais); 

o É assegurada uma compra rápida e cómoda 

que liberta tempo aos consumidores para 

atividades de lazer. 

Fraquezas (Weaknesses): 

o Pouca variedade no sortido; 

o Preços (em média) mais caros do que na 

grande distribuição; 

o Pouca margem para realizar campanhas 

promocionais agressivas; 

o Horário menos alargado e flexível do que a 

grande distribuição; 

o Escassez de recursos → dificuldade em reagir 

às estratégias dos concorrentes; 

o Espaço físico antiquado ou com poucas 

inovações (tecnológicas e a nível de design). 

Oportunidades (Opportunities): 

o Mudança do comportamento dos consumidores 

(diminuição da procura pela grande 

distribuição); 

o Adesão a redes de lojas de modo a explorar 

melhor condições negociais através de maior 

massa crítica (associações ou integrações). 

o Explorar a componente emocional dos 

consumidores e beneficiar das compras por 

impulso. 

Ameaças (Threats): 

o Forte concorrência da grande distribuição e das 

lojas discount; 

o Aumento da concentração de mercado num 

número reduzido de insígnias; 

o Os avanços tecnológicos (no espaço físico e ao 

nível do e-commerce) são uma ameaça para 

estes retalhistas uma vez que a disponibilidade 

para investimentos regulares não é elevada.  

Figura 12 – Resumo das Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças no segmento de retalho de proximidade 
(Santos, 2014; APED, 2004) 

Tabela 25 - Evolução do número de empregados por setor de atividade económica (INE apud Pordata, 2019). 
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Anexo E – Adaptação do modelo SERVQUAL/SERVPERF 

Tabela 26 – Modelo SERVQUAL/SERVPERF adaptado ao retalho por Dabholkar et al. (1996) 

Dimensões do 
SERVQUAL/SERVPERF 

original 

Dimensões do 
SERVQUAL/SERVPERF 

adaptado ao retalho 
(Dabholkar et al., 1996) 
 

Atributos/Itens do modelo SERVQUAL/SERVPERF adaptado por 
Dabholkar et al. (1996) 

Aspetos tangíveis 

Aspetos físicos 

A1. A loja tem equipamentos e instalações modernas 

A2. As instalações da loja são visualmente apelativas 

A3. Os materiais e conteúdo associados ao serviço da loja são 
visualmente apelativos  

Adaptado por Dabholar et 
al. (1996) 

A4. A loja tem zonas públicas limpas, atrativas e convenientes (e.g. 
salas de convívio e o próprio espaço da loja) 

A5. O layout da loja facilita os consumidores a encontrar os bens que 
precisam 

A6. O layout da loja facilita a movimentação dentro do espaço da loja 

Confiabilidade 

Confiabilidade 

A7. Quando a loja promete um prazo, cumpre-o 

A8. A loja fornece um serviço na precisa altura em que o prometeu fazer 

A9. A loja fornece um serviço conveniente logo à primeira 

Adaptado por Dabholar et 
al. (1996) A10. A loja tem os artigos em stock quando o consumidor os procura 

Confiabilidade A11. A loja insiste em minimizar os erros associados às transações 

Segurança 

Interações pessoais 

A12. Os empregados da loja têm conhecimentos para responder às 
questões dos clientes 

A13. O comportamento dos empregados nesta loja transmite confiança 
aos consumidores  

A14. Os consumidores sentem-se seguros ao realizar compras na loja 

Capacidade de 
resposta 

A15. Os empregados da loja prestam atendimento imediato aos clientes 

A16. Os empregados da loja dizem aos consumidores exatamente 
quando é que os serviços irão ser desempenhados 

A17. Os empregados da loja nunca estão demasiado ocupados para 
responder aos pedidos dos clientes 

Empatia A18. A loja dá ao consumidor uma atenção individual  

Segurança 
A19. Os empregados da loja são consistentemente atenciosos com os 
clientes 

Adaptado por Dabholar et 
al. (1996) 

A20. Os empregados da loja tratam os clientes de forma atenciosa e 
delicada ao telefone 

Adaptado por Dabholar et 
al. (1996) 

Resolução de 

problemas 

A21. A loja está disposta a aceitar devoluções e trocas 

Confiabilidade  
A22. Quando o cliente tem um problema, a loja mostra interesse e 
esforça-se em resolvê-lo 

Adaptado por Dabholar et 
al. (1996) 

A23. Os empregados da loja estão dispostos a lidar com reclamações 
dos clientes diretamente e de imediato 

Adaptado por Dabholar et 
al. (1996) 

Políticas  

A24. A loja oferece artigos de elevada qualidade no sortido  

A25. A loja assegura estacionamento conveniente para os clientes 

A26. A loja tem um horário alargado conveniente aos clientes 

A27. A loja aceita cartões de crédito como método de pagamento 

A28. A loja oferece o seu próprio cartão de crédito 
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Tabela 27 – Modelo SERVQUAL/SERVPERF adaptado neste estudo ao retalho de proximidade 

 

Dimensões do 
SERVQUAL/SERVPERF 

original 

Dimensões do 
SERVQUAL/SERVPERF 

adaptado ao retalho 
(Dabholkar et al., 1996) e 

ao retalho de proximidade 
neste estudo  

 

Atributos/Itens do modelo SERVQUAL/SERVPERF adaptado ao retalho de 
proximidade neste estudo 

Aspetos tangíveis 

Aspetos físicos e 

secções da loja 

A1. A loja tem equipamentos, instalações e conteúdos associados ao serviço modernos e 
visualmente apelativos 

Adaptado por Dabholar et al. 
(1996) 

A2. A loja tem zonas limpas, atrativas e agradáveis (e.g. salas de convívio e espaço da loja 
calmo, tranquilo e alegre) 

A3. O layout da loja facilita os consumidores a encontrar os bens que precisam assim como 
a movimentarem-se dentro do espaço da loja 

Adaptado ao retalho de 
proximidade neste estudo 

A4. A loja situa-se numa zona/local de fácil acesso e perto da população com 
estacionamento fácil e conveniente 

A5. A loja possui secções específicas para cada tipo de artigos com boa qualidade (e.g. 
pastelaria, padaria, peixaria, talho, charcutaria, frutas e legumes, congelados e prontos-a-
comer) 

A6. A loja tem uma secção dedicada a serviços postais (e.g. CTT, pagamento de serviços 
e carregamento de telemóveis) 

Confiabilidade 

Confiabilidade 

A7. Quando a loja promete um prazo, cumpre-o (e.g. chegada de um produto/encomenda, 
serviço de entrega) 

Adaptado por Dabholkar et 
al. (1996) 

A8. A loja tem os artigos em stock quando o consumidor os procura 

Confiabilidade A9. A loja insiste em minimizar os erros associados às transações 

Segurança 
Interações 

pessoais 

A10. Os empregados da loja têm conhecimentos para responder às questões dos clientes, 
o seu comportamento transmite confiança aos consumidores e são consistentemente 
atenciosos e simpáticos com os clientes 

A11. Os consumidores sentem-se seguros ao realizar compras na loja 
 

Empatia (adaptado ao 
retalho de proximidade) 

A12. A loja dá ao consumidor uma atenção individual, possibilitando a personalização de 
pedidos assim como a aceitação de encomendas específicas 

Adaptado por Dacholkar et 
al. (1996) e ao retalho de 
proximidade neste estudo 

Resolução de 

problemas 

A13. A loja está disposta a aceitar devoluções de produtos com defeito e trocas, e os 
empregados estão dispostos a lidar com essas reclamações direta e imediatamente 

Confiabilidade  
A14. Quando o cliente tem um problema, a loja mostra interesse e esforça-se em resolvê-
lo 

Adaptado por Dabholkar et 
al. (1996)e ao retalho de 

proximidade neste estudo 

Políticas  

A15. A loja oferece grande variedade de artigos de elevada qualidade, incluindo bens 
alternativos (e.g. saudáveis, biológicos, dietéticos, sem-lactose, sem-glúten, vegetarianos) 
e diferenciados (e.g. regionais e tradicionais) 

A16. A loja oferece marcas de distribuidor de elevada qualidade (marcas próprias), com 
vasta gama e a um preço competitivo  

A17. A loja tem um horário alargado conveniente aos clientes 

Adaptado ao retalho de 
proximidade neste estudo 

A18. A loja é flexível no método de pagamento (aceita multibanco, MBWAY e possibilita 
pagamento a crédito – e.g. pagamento à semana ou ao mês) 

A19. A loja tem um cartão de fidelização com vantagens para os clientes, assim como 
realiza outras campanhas de fidelização  

A20. A loja tem preços competitivos e realiza boas campanhas promocionais regularmente 

A21. É possível comprar através de um canal online ou pelo telefone e a loja oferece a 
possibilidade de entregas ao domicílio 

A22. A loja mostra preocupação ambiental e aplica medidas amigas do ambiente (e.g. 
embalagens e sacos bio-degradáveis ou recicláveis) 
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As duas tabelas acima dizem respeito, respetivamente, às listas com as dimensões e respetivos atributos do 

modelos SERVQUAL/SERVPERF adaptado por Dabholkat et al. (1996) à indústria do retalho e ao modelo 

SERVQUAL/SERVPERF adaptado especificamente a este estudo e ao contexto atual do retalho de proximidade.  

Na primeira tabela não foram registadas quaisquer alterações – nem mesmo na ordem dos itens – uma vez 

que foi esta a metodologia proposta pelos autores referidos acima em 1996. 

No que diz respeito às adaptações realizadas no contexto deste estudo, as dimensões propostas no modelo 

adaptado de Dabholkar et al. (1996) mantiveram-se praticamente inalteradas (apenas a primeira dimensão foi alterada 

de ‘Aspetos físicos’ para ‘Aspetos físicos e secções da loja’), no entanto, os atributos sofreram consideráveis 

alterações: foram removidos alguns, foram acrescentados outros e ainda foram fundidos alguns entre si, devido a 

oferecerem pouca distinção e com o propósito de reduzir a extensão do questionário. De salientar que se pretendeu 

criar uma metodologia que minimizasse o número de itens – sem comprometer o conteúdo e a qualidade da recolha 

de dados – de modo a tornar mais fácil e menos aborrecida a tarefa de responder aos inquéritos.  

As alterações efetuadas ao modelo são detalhadas e explicadas na seguinte lista: 

(NOTA: os atributos entre parênteses – e.g. (A1) - são respeitantes ao modelo original e os atributos sem 

parênteses dizem respeito ao novo modelo adaptado neste estudo – e.g. A1.) 

Dimensão ‘Aspetos físicos e secções da loja’: 

1. Os atributos (A1), (A2) e (A3) do modelo de Dabholkar et al. (1996) foram fundidos no A1 no novo modelo, uma 

vez que foi considerado que a sua separação não acrescentaria valor nem faria sentido no contexto atual; 

2. O novo atributo A2 sofreu uma pequena alteração no texto, tendo sido considerada a existência de zonas limpas 

atrativas e agradáveis e um espaço de loja calmo, tranquilo e alegre; 

3. Os atributos (A5) e (A6) foram fundidos num único – A3 – no novo modelo, uma vez que ambos dizem respeito à 

conveniência do layout da loja e, como tal, seriam esperados resultados muito semelhantes em ambos; 

4. O atributo A4 refere-se à questão da proximidade física e as facilidades de acesso à loja (incluindo a distância 

física às habitações assim como a qualidade do estacionamento – (A25)). Excetuando a qualidade do 

estacionamento, os restantes elementos deste atributo foram acrescentados especificamente para este estudo; 

5. O atributo A5 é devotado a avaliar se existem secções como peixaria, talho, charcutaria, padaria e pastelaria, 

frescos (frutas, legumes e bens perecíveis), bebidas/refrigerantes, refeições prontas e espaço de refeições e 

convívio na loja em causa; o atributo A6 refere-se à inclusão de serviços postais, como os CTT, no espaço da 

loja. Estes atributos foram acrescentados neste modelo devido a, nos dias de hoje, a existência destas secções 

ser cada vez mais comum nas grandes superfícies, e como tal, importa avaliar se a generalidade das lojas de 

proximidade possui serviços semelhantes e se consegue oferecer bons níveis de qualidade em cada um deles; 

Dimensão ‘Confiabilidade’: 

6. Os atributos (A7) e (A8) foram fundidos num único – A7 – uma vez que avaliavam aspetos muito semelhantes 

entre si; os outros dois atributos do modelo de Dabholkar et al. (1996) mantiveram-se no modelo adaptado para 

este estudo; 

Dimensão ‘Interações Pessoais’: 

7. Os atributos (A12), (A13) e (A19) foram aglutinados num único – A10 – uma vez que se relacionam bastante entre 

eles e como tal, era expectável que o nível de qualidade atribuído a cada um deles fosse bastante semelhante; 

8. Os atributos (A15), (A17) e (A20) foram eliminados, uma vez que, tendo em conta os restantes itens que compõem 

a dimensão ‘Interações Pessoais’ desta metodologia, se previa que estes não fossem acrescentar muito valor à 

análise. O facto de se pretender minimizar o número de itens de modo a tornar mais fácil e rápida a tarefa dos 

inquiridos foi também uma motivação para estas reduções.  

9. O atributo (A16) foi removido por se considerar que não iria trazer mais-valias à análise; 
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10. Ao atributo (A18) foi acrescentada a ‘possibilidade de personalização de pedidos assim como a aceitação de 

encomendas específicas’ – A12; 

Dimensão ‘Resolução de problemas’: 

11. Ao atributo (A21) foi acrescentado o atributo (A23), uma vez que ambos se referem a questões de natureza pós-

compra (trocas/devoluções e reclamações). Após as devidas modificações no texto, esta junção resultou no novo 

atributo A13. O restante atributo desta dimensão referente à disponibilidade da loja em resolver os problemas dos 

clientes proposto por Dabholkar et al. (1996) foi mantido inalterado; 

Dimensão ‘Políticas’: 

12. Ao atributo (A24) foi acrescentada a questão da variedade do sortido, incluindo bens alternativos e diferenciados 

– A15; 

13. Foi acrescentado o atributo A16 que diz respeito à inclusão de uma vasta gama de marcas de distribuidor (marcas 

brancas) no sortido das lojas. Esta tem sido uma tendência da indústria do retalho nos últimos anos, e como tal, 

considerou-se útil a inclusão desta rúbrica neste estudo; 

14. O atributo (A27) foi modificado no sentido em que, além da referência aos cartões de multibanco como método 

de pagamento, foram incluídas outras modalidades como o MBWAY, assim como a possibilidade de pagamentos 

a crédito (à semana ou ao mês) – uma facilidade de pagamento que alguns retalhistas de proximidade oferecem 

aos seus clientes frequentes – A18; 

15. Foi acrescentado o atributo A19 que diz respeito à criação de cartões de fidelização e de outras campanhas de 

fidelização; 

16. O atributo A20 diz respeito à perceção do nível de preços praticados na loja, assim como da frequência e 

qualidade das campanhas promocionais realizadas; 

17. A possibilidade de comprar através de um canal online e pelo telefone, assim como a oferta de um serviço de 

entregas ao domicílio é avaliada no atributo A21; 

18. Por fim, o atributo A22 relaciona-se com a preocupação ambiental da loja em aplicar medidas amigas do ambiente, 

tanto ao nível do espaço da loja como ao nível das embalagens e sacos utilizados (e.g. biodegradáveis ou 

recicláveis). 

As adaptações feitas ao modelo adaptado de Dabholkar et al. (1996) serviram essencialmente para tentar cobrir 

ao máximo os aspetos que os consumidores do retalho de proximidade valorizam, de modo a acrescentar mais valor 

à análise e a permitir a obtenção de resultados mais próximos da realidade dos dias de hoje. Mais uma vez, salienta-

se que o resultado das entrevistas semi-estruturadas realizadas a gestores e peritos neste estudo, assim como o 

contributo da literatura, serviram como base para a realização das adaptações descritas acima.  
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Anexo F - Guião de entrevista semi-estruturada em profundidade a gestores e peritos 

I. O estado do mercado  

 

• Como é que vê o segmento do retalho de proximidade atualmente? É lucrativo? Tem potencial para crescer nos 

próximos anos? 

• Além da crise sentida nos últimos anos, que outros fatores poderão ter contribuído para o declínio do segmento do 

retalho de proximidade nos últimos anos? (O aumento da concorrência, mudança de hábitos de consumo ou pouco 

esforço de adaptação e resiliência dos formatos tradicionais de retalho?) 

• Nos últimos 5 anos, após os efeitos da crise que afetou o país e o mundo, tem notado algumas melhorias no 

desempenho e nos lucros gerados por este segmento? Se sim, o que acha que contribuiu para essa melhoria? 

• Atualmente, de onde acha que provém a maior concorrência às lojas de proximidade? 

• Quais os aspetos que considera decisivos para levar os consumidores a optar pela grande distribuição e pelas lojas 

discount (supermercados) em vez das lojas de proximidade? 

• E aqueles que preferem as lojas de proximidade, o que acha que os leva a comprar lá? 

• Na sua opinião, as cadeias de abastecimento do retalho de proximidade (desde os fabricantes, passando pelos 

fornecedores e grossistas e por fim o retalhista que vende ao consumidor final) funcionam bem? Existe algo a 

melhorar? 

• Qual o impacto do retalho de proximidade na economia portuguesa? (geração de riqueza e postos de trabalho?) 

 

II. O desempenho dos retalhistas 

 

• Considera que o aspeto e a imagem exterior e interior da loja são fatores muito importantes? Acha que os as lojas 

de proximidade, em geral, têm uma boa imagem? 

• Numa época dominada pelas tecnologias, o que tem mudado no funcionamento das lojas? Quais as medidas que 

têm sido tomadas tanto pelos retalhistas como por fornecedores e gestores? 

• Acha que é importante os retalhistas adaptarem a loja à nova era digital, através da dispositivos tecnológicos 

modernos e interativos com o consumidor? 

• A disponibilização de um canal online de vendas com possibilidade de entregas ao domicílio seria um importante 

passo para o crescimento e sucesso das lojas de proximidade?  

• A variedade do sortido é também outro aspeto valorizado pelos consumidores. Acha que é decisivo na escolha da 

loja? 

• E os preços praticados nas lojas de proximidade? São competitivos com a grande distribuição? E a frequência e o 

conteúdo das promoções são semelhantes à das grandes superfícies? 

• Na sua opinião, quais são as secções mais distintivas e importantes numa loja de proximidade? (talho, peixaria, 

charcutaria, frutas e legumes, refeições prontas, congelados, padaria e pastelaria, bebidas frescas, …) 

 

III. O comportamento dos consumidores 

 

• Qual é o segmento de consumidores mais importante para os retalhistas de proximidade? (crianças, 

jovens/Millennials, adultos, idosos) 

• Considera que a generalidade dos consumidores valoriza inovações tanto a nível dos artigos como dos serviços, 

políticas e aspeto físico da loja? Acha que o retalho de proximidade acompanha essas inovações? 

• Acha que os consumidores se sentem mais confiantes ao comprar em lojas de proximidade ou nas grandes 

superfícies? Quais são os motivos? 

• Na sua opinião, os consumidores adeptos do retalho de proximidade gostam de minimizar o tempo gasto a comprar 

ou, geralmente, preferem realizar uma compra mais calma e duradoura? 

• Considera que os consumidores estão ‘viciados em promoções’ ou essa procura incessante por reduções de preços 

está a começar a diminuir? 

• Acha que, atualmente, os consumidores estão a valorizar mais o preço ou a diferenciação dos bens e dos serviços? 

• E a qualidade? Os consumidores estão mais exigentes no que diz respeito à qualidade dos bens? (frescura dos 

produtos, sortido com artigos de boa qualidade apercebida)  

E dos serviços prestados? (limpeza, simpatia no atendimento, arrumação) 

• Na sua opinião, a maioria das compras feitas em lojas de proximidade são feitas devido à componente 

emocional/hedónica ou utilitária? (i.e. os consumidores compram pela utilidade que a loja oferece em termos de 

preço, qualidade e conveniência ou é o prazer do ato da compra e o bem-estar que a loja oferece que levam o 

consumidor a entrar e a comprar?) 

• E acha que os consumidores das lojas de proximidade, maioritariamente, fazem compras ponderadas (planeadas) 

ou por impulso? 

• Acha que a maior parte dos consumidores vê as lojas de proximidade como uma alternativa à grande distribuição 

ou utilizam-na apenas como um complemento às compras do mês feias nas grandes superfícies? 
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IV. Estratégias 

• Acha que as campanhas de fidelização podem ser um bom contributo ao desenvolvimento do retalho de 

proximidade? Têm sido tomadas medidas nesse sentido? 

• Acha conveniente a aposta na redução dos preços e da incidência de campanhas promocionais agressivas no 

retalho de proximidade? 

• A sustentabilidade é outro aspeto bastante valorizado pela maioria das pessoas atualmente. Essa tem sido uma 

preocupação das lojas de proximidade? Considera que os consumidores valorizam os retalhistas que tomem 

medidas nesse sentido? 

• Acha que a inclusão de serviços adicionais (posto CTT, restaurante/cafetaria/zona de refeições, zona de convívio) 

no próprio espaço físico da loja podem trazer mais valias e sinergias significativas? 

• A inclusão de artigos alternativos (saudáveis, biológicos, sem-glúten, sem-lactose, vegetarianos, dietéticos, …) no 

sortido das lojas representa uma oportunidade de explorar um nicho importante e com elevado valor acrescentado? 

• A procura por refeições rápidas que permitam economizar tempo tem-se revelado uma das tendências de consumo. 

Nesse sentido, a inclusão desse tipo de bens no sortido das lojas representa uma forma de cativar clientes e gerar 

mais lucros?  

• E as marcas do distribuidor (marcas brancas)? Qual é a sua importância na sua opinião? Acha que é um fator 

decisivo na escolha da loja? É uma forma de criar fidelização a uma loja (devido à qualidade e/ou preço dos produtos, 

assim como à possibilidade de não haver concorrentes com artigos com características semelhantes?) 

• A possibilidade de vender bens tradicionais e caseiros únicos é também uma boa fonte de diferenciação face à 

grande distribuição? 

• A ligação mais próxima e familiar com os consumidores assim como a possibilidade de serem realizadas 

encomendas personalizadas torna o segmento do retalho de proximidade mais atrativo para muitos consumidores? 

• A cooperação entre retalhistas concorrentes (também chamada de coopetição) e entre retalhistas e grossitas pode 

ser uma grande mais valia. A que níveis e de que forma é que considera que devia ser fomentada e melhorada essa 

cooperação? 

• Na sua opinião, qual deveria ser o foco estratégico principal dos retalhistas de proximidade nos próximos anos? 

(apostar na qualidade e variedade do sortido, na diminuição dos preços e no aumento da incidência de promoções, 

na qualidade dos serviços prestados, no aspeto do espaço físico, na criação de um canal online e nas entregas ao 

domicílio,  ….). 
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Anexo G – Questionário aos consumidores 
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Anexo H – Questionário aos retalhistas 

 
 

 

 

 

 

 

NOTA: As duas secções posteriores deste 

inquérito dizem respeito à avaliação da 

importância e dispnibilidade para melhorar o 

Serviço e Políticas, as Secções e o Sortido de 

bens de cosumo da sua loja de proximidade 

especificamente e à auto-avaliação da qualidade 

do serviço da loja do retalhista inquirido. Tendo 

em conta que as questões são iguais às 

efetuadas no inquérito aos consumdiores, optou-

se por não incluir essa parte neste anexo 

(consultar anexo G). 
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Anexo I - Valores médios e moda dos níveis de importância e satisfação atribuídos pelos consumidores 

 Tabela 28 – Valores médios do nível de importância atribuídos pelos consumidores a um conjunto de aspetos (Fonte: inquérito aos consumidores) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 29 – Valores médios do nível de satisfação atribuídos pelos consumidores aos atributos do SERVPERF (Fonte: inquérito aos consumidores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
BoaLocalização HorárioAlargado EspaçoLojaApelativo PreocupaçãoAmbiental PreçosBaixosePromoçõesFrequentes MinimizarTempoGastoaComprar MúltiplosCanais CartãoFidelização ApostanInovação 

Média 
5,02 4,96 5,65 6,07 5,38 3,1 4,92 5,18 5,17 

Moda 
5 7 6 7 7 1 4 6 5 

  
Secção 
PeixariaETalho 

Secção 
Charcutaria 

Secção 
PadariaPastelaria 

Secção 
FrutaseLegumes 

Secção 
ProntoaComereCongelados 

Secção 
BebidasFrescas 

Secção 
CafetariaZonadeRefeiçõesRestauratne 

Secção 
ServiçosPostaisCTT 

Média 5,62 5,81 5,37 5,46 5,54 5,36 5,29 5,33 

Moda 7 7 7 7 7 7 6 7 

  
GrandeVariedadedeArtigos InclusãodeMarcasdeDistribuidor InlcusãodeBensAlternativosnoSortido InclusãodeBensRegionaiseTradicionais 

Média 5,12 3,9 5,17 3,94 

Moda 7 1 7 1 

  
A1_Asp.Físicos_e_SecçõesLoja A2_Asp.Físicos_e_SecçõesLoja A3_Asp.Físicos_e_SecçõesLoja A4_Asp.Físicos_e_SecçõesLoja A5_Asp.Físicos_e_SecçõesLoja A6_Asp.Físicos_e_SecçõesLoja 

Média 
4,61 4,96 5,65 6,08 5,38 3,09 

Moda 
5 7 6 7 7 1 

 

A7_Confiabilidade A8_Confiabilidade A9_Confiabilidade A10_InteraçõesPessoais A11_InteraçõesPessoais A12_InteraçõesPessoais A13_ResoluçãodeProblemas A14_ResoluçãodeProblemas 

Média 

4,92 5,18 5,16 5,62 5,81 5,37 5,46 5,54 

Mediana 

4 6 5 6 6 6 6 6 

 
A15_Poíticas A16_Poíticas A17_Poíticas A18_Poíticas A19_Poíticas A20_Poíticas A21_Poíticas A22_Poíticas 

Média 5,36 5,29 5,33 5,12 3,9 5,17 3,94 4,62 

Mediana 6 6 6 6 4 6 4 5 
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Anexo J - Análise de regressão múltipla entre os atributos do SERVPERF (variáveis explicativas) e o ‘Nível de satisfação 

global dos consumidores’ (variável a explicar) – modelo original 

Tabela 30 – Modelo de regressão linear múltipla entre os atributos do SERVPERF (variáveis explicativa) e o nível de satisfação global (variável a explicar) – modelo inicial do método de eliminação backward 

 bi 

Desvio
-

padrão 
t Sig.  bi 

Desvio-
padrão 

t Sig. 

(Constante) ,518 ,172 
3,01

6 
,003 

A11. Os consumidores sentem-se seguros ao realizar 
compras na loja 

 

,085 ,050 1,705 ,090 

A1. A loja tem equipamentos, instalações e conteúdos 
associados ao serviço modernos e visualmente 
apelativos 

-,037 ,409 -,090 ,928 
A12. A loja dá ao consumidor uma atenção individual, 
possibilitando a personalização de pedidos assim como a 
aceitação de encomendas específicas 

,086 ,032 2,726 ,007 

A2. A loja tem zonas limpas, atrativas e agradáveis 
(e.g. salas de convívio e espaço da loja calmo, 
tranquilo e alegre) 

,071 ,026 
2,78

0 
,006 

A13. A loja está disposta a aceitar devoluções de produtos 
com defeito e trocas, e os empregados estão dispostos a 
lidar com essas reclamações direta e imediatamente 

-,008 ,043 -,189 ,851 

A3. O layout da loja facilita os consumidores a 
encontrar os bens que precisam assim como a 
movimentarem-se dentro do espaço da loja 

-,016 ,042 -,376 ,708 
A14. Quando o cliente tem um problema, a loja mostra 
interesse e esforça-se em resolvê-lo 

,009 ,048 ,182 ,856 

A4. A loja situa-se numa zona/local de fácil acesso e 
perto da população com estacionamento fácil e 
conveniente 

,044 ,046 ,968 ,335 

A15. A loja oferece grande variedade de artigos de 
elevada qualidade, incluindo bens alternativos (e.g. 
saudáveis, biológicos, dietéticos, sem-lactose, sem-glúten, 
vegetarianos) e diferenciados (e.g. regionais e tradicionais) 

,086 ,037 2,299 ,023 

A5. A loja possui secções específicas para cada tipo 
de artigos com boa qualidade (e.g. pastelaria, 
padaria, peixaria, talho, charcutaria, frutas e legumes, 
congelados e prontos-a-comer) 

,034 ,034 ,981 ,329 
A16. A loja oferece marcas de distribuidor de elevada 
qualidade (marcas próprias), com vasta gama e a um 
preço competitivo 

,084 ,044 1,906 ,059 

A6. A loja tem uma secção dedicada a serviços 
postais (e.g. CTT, pagamento de serviços e 
carregamento de telemóveis) 

,029 ,025 
1,15

5 
,250 

A17. A loja tem um horário alargado conveniente aos 
clientes 

,067 ,033 2,044 ,043 

A7. Quando a loja promete um prazo, cumpre-o (e.g. 
chegada de um produto/encomenda, serviço de 
entrega) 

,058 ,032 
1,82

6 
,070 

A18. A loja é flexível no método de pagamento (aceita 
multibanco, MBWAY e possibilita pagamento a crédito – 
e.g. pagamento à semana ou ao mês) 

-,004 ,030 -,122 ,903 

A8. A loja tem os artigos em stock quando o 
consumidor os procura 

,044 ,035 
1,26

1 
,209 

A19. A loja tem um cartão de fidelização com vantagens 
para os clientes, assim como realiza outras campanhas de 
fidelização 

,029 ,024 1,211 ,228 

A9. A loja insiste em minimizar os erros associados às 
transações 

,029 ,039 ,751 ,454 
A20. A loja tem preços competitivos e realiza boas 
campanhas promocionais regularmente 

,122 ,032 3,831 ,000 

A10. Os empregados da loja têm conhecimentos para 
responder às questões dos clientes, o seu 
comportamento transmite confiança aos 
consumidores e são consistentemente atenciosos e 
simpáticos com os clientes 

-,024 ,048 -,490 ,625 
A21. É possível comprar através de um canal online ou 
pelo telefone e a loja oferece a possibilidade de entregas 
ao domicílio 

,045 ,023 1,963 ,052 

     
A22. A loja mostra preocupação ambiental e aplica 
medidas amigas do ambiente (e.g. embalagens e sacos 
bio-degradáveis ou recicláveis) 

,037 ,409 ,091 ,928 

Modelo R 0,946  R2 0,894 

Teste ANOVA Sig. 0,000      
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Anexo K - Análise de regressão múltipla entre as dimensões do SERVPERF (variáveis explicativas) e o ‘Nível de satisfação 

global’ (variável a explicar) – modelo original 

Tabela 31 - Modelo de regressão linear múltipla entre as dimensões do SERVPERF (variáveis explicativa) e o nível de satisfação global (variável a explicar) – modelo inicial do método de eliminação 
backward 

 bi Desvio-padrão t Sig. 

(Constante) 
,568 ,153 3,709 ,000 

Aspetos físicos e secções da loja 
,194 ,055 3,515 ,001 

Confiabilidade 
,089 ,040 2,208 ,029 

Interações pessoais 
,210 ,043 4,872 ,000 

Resolução de problemas 
-,001 ,034 -,044 ,965 

Políticas 

,377 ,043 8,761 ,000 

Modelo 

R 0,934 R2 0,873 

Teste ANOVA 

Sig. 0,000   

 


