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Resumo  

O retalho alimentar é um mercado atractivo, com volumes de negócio muito elevados, e potencial de 
crescimento, mas também muito competitivo. Desde o inicio da modernização da grande distribuição 
e a popularização dos hipermercado na década dos noventa, o comercio tradicional tem vindo a 
perder quota de mercado ao ritmo alarmante, Para tentar contrariar esta tendência de mercado, 
investigou-se acerca da distribuição, do retalho, dos comportamentos do consumidor, e de marketing, 
para encontrar uma estratégia que permitisse dar alguma esperança ao setor. 

Com recurso à Blue Ocean Strategy proposta por Kim e Mauborgne (2004), procurou-se uma 
inovação em valor para o comércio tradicional se conseguir diferenciar da grande distribuição, e 
tornar a sua concorrência irrelevante. Assim confrontou-se os pareceres dos peritos do mercado com 
os dos consumidores. Neste sentido foram aplicadas análises quantitativas e qualitativas a amostras 
da população, para posterior análise dos dados com recurso a métodos estatísticos, e à metodologia 
Blue Ocean Strategy, permitindo uma melhor compreensão e sucessiva proposta de estratégia de 
marketing para ser aplicada no comércio tradicional. 

Palavras chave: Supermercado, retalho alimentar, comércio tradicional, Blue Ocean Strategy, 
estratégia multicanal, social media. 
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Abstract  

Food retail is an appealing market, with high net Sales and turnover, as well as potential growth, but is 
very competitive as well. When the big food retailer started the modernization process and the 
hypermarkets started popping everywhere in the nineteen nineties, the traditional retailing market 
started to shrink at a shocking proportion. With the intention of counteract this market trend, 
distribution, retailing, and customer behavior, marketing were topic studied to try to find a strategy to 
bring some hope into the heart of the traditional retail. 

With help of the Blue Ocean Strategy proposed by Kim and Mauborgne (2004), value innovation was 
seek for traditional retailing, to achieve differentiation from big food retailing chains. In order to get this 
done, the opinions of customers and retailing experts was essential, using quantitative and qualitative 
analysis to the obtained sample of the population, for further statistic analysis, and implementation of 
the Blue Ocean Strategy, allowing a better understanding to propose a marketing strategy for the 
traditional retailing. 

Key words: supermarket, food retail, traditional retailing, Blue Ocean Strategy, multi-channel strategy, 
social media. 
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Capítulo I: Introdução 

A maioria das empresas do retalho tradicional exerce estratégias repetitivas, sem ter em 
consideração as alterações do mercado. Adicionalmente, assumem uma igualdade na concorrência 
com a grande distribuição. Estas tentativas de ocupar a mesma posição no mercado, sem 
acrescentar valor, tendo como única arma a localização próxima do consumidor, têm contribuído para 
um constante declínio deste setor.  

Para remover possíveis problemas de ambiguidade, no âmbito deste estudo entende-se por comércio 
tradicional todas as empresas de distribuição alimentar (frutarias, minimercados, supermercados, 
talhos, etc.) que empreguem menos de 50 pessoas, e com um volume de negócios inferior a 10 
milhões de euros por ano. Recomendação 2003/361/CE da Comissão, de 6 de Maio de 2003, relativa 
à definição de micro, pequenas e médias empresas [Jornal Oficial L 124 de 20.05.2003]. 

1. Motivação 

A motivação deste estudo surge da vontade de inverter a tendência do declínio do comércio 
tradicional, e da oportunidade de contribuir para uma área de conhecimento onde, apesar da 
dificuldade em inovar, existe muito que pode ser feito, através da criação de uma estratégia de 
marketing que vise atingir os objectivos. Pretende-se ainda que a recomendação feita seja facilmente 
replicável nos diversos pontos de venda deste setor do comércio de retalho alimentar tradicional. 

2. Contexto da investigação 

No decorrer da história, é sempre constante a existência de uma necessidade de adaptação e a 
tentativa de inovar, ou seja, a mudança, o que tem contribuído para um aumento da qualidade de 
vida. Mesmo se recuássemos apenas algumas décadas na história, temos amostras das vicissitudes 
a que o ser humano tinha de se submeter para adquirir bens ou serviços, inerentes das distâncias 
geográficas da produção ao ponto de consumo, consequência da falta de infra-estrutura comercial, de 
transporte e comunicação. Assim, do crescimento da procura, surge o retalho, que reduz os contactos 
entre o produtor e o consumidor, criando mais-valia/utilidade de tempo e modo (Las Casas, 2004) 

A importância do retalho para a economia mundial é visível no volume de negócio transaccionado, 
assim como no emprego criado. O retalho é transformado por factores como a globalização e a 
diluição das barreiras do espaço e do tempo através da internet, bem como pela aliança entre 
fornecedores, entre muitos outros factores (Giddens, 1994; Parente, 2000). 

Antigamente, o comércio tradicional era descrito por uma rede atomizada de comerciantes, cada um 
especializado na sua actividade, desde o ramo alimentar (como mercearias, padarias e os mercados 
locais), a outros (como drogarias e pequenas lojas de electrodomésticos), dispondo estes, dada a sua 
reduzida dimensão, de um fraco poder negocial face aos fornecedores (AutoridadedaConcorrência, 
2010). Com as diferentes mudanças e transformações ocorridas no mercado, geraram-se os 
seguintes imperativos estratégicos para a organização do futuro deste setor (Nadler & Tushman., 2000).  

• Responder rapidamente às mudanças externas e criar uma nova estratégia aumenta a 
probabilidade de sucesso, pois o momento certo é um factor muito importante; 

• Concentrar-se em busca do foco estratégico e por isso redesenhar o seu negócio, procurando 
conhecer o que o cliente deseja, como captar o valor e ter uma proposta de valor singular; 
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• É necessário procurar constantemente o mercado para alcançar cada segmento de forma 
mais eficaz, o que requer flexibilidade com implicações estratégicas significativas; 

• As alterações na estratégia estrutural das empresas acontecerão em períodos de tempo cada 
vez menores; 

• A inovação competitiva deverá ser aprimorada não somente em produtos, processos ou 
distribuição, mas principalmente no desenvolvimento estratégico e desenho industrial, que é a 
forma como a empresa estrutura, coordena e administra o trabalho; 

Com este ritmo nas inovações e a consequente abreviação dos ciclos estratégicos, as empresas são 
obrigadas a fazer diferentes apostas. 

Como tal, um dos maiores desafios que as empresas enfrentam é o de alcançar uma posição 
competitiva sustentável num ambiente altamente dinâmico e mutável. Este objectivo dependerá das 
escolhas estratégicas feitas pela empresa, tendo em conta a atractividade do segmento do mercado 
desejado pela empresa em relações competitivas. Assim, o marketing ganha destaque ao permitir a 
identificação de diferentes produtos/mercados, tendo como base a análise de necessidades dos 
clientes que se pretendem atingir (Galão, Crescitelli, & Baccaro, 2011) 

As estratégias de marketing têm um papel fulcral no desempenho acima da média, orientando a 
empresa para a resposta às oportunidades que existem ou mesmo criando oportunidades atractivas, 
que sejam adaptadas aos seus recursos e que tenham potencial de crescimento e rentabilidade 
(Baker, et al., 1996).   

A situação económica existente em Portugal nos últimos anos tem-se agravado, com consequências 
óbvias para a procura exercida pelas famílias e logo, para a situação vivida pelo setor do retalho 
(lojas com taxas de rentabilidade muito baixas, mesmo insolvência e fecho das empresas). Em Março 
de 2013, comparando com o período homólogo do ano anterior, Portugal teve a terceira maior queda 
do produto interno bruto (Eurostat, 2013) 

3.  Objectivos 

O comércio tradicional encontra-se em declínio, e as suas lojas com taxas de rentabilidade 
insustentáveis, o que se tem traduzido em insolvência das empresas do setor, perda de confiança 
pelo consumidor, e perda de produtividade nas empresas existentes. 

O objectivo do presente trabalho é estudar as estratégias de marketing, o mercado e a sua 
envolvência, de forma a propor uma nova estratégia de marketing para melhorar a competitividade do 
comércio tradicional. Esta proposta aspira contrariar a lógica das estratégias convencionais e procura 
a inovação em valor, para atingir um crescimento sustentável baseando-se na BOS (Kim & 
Mauborgne, 2005). Propondo a construção de uma curva de valor, uma representação gráfica dos 
elementos valorizados pelo consumidor, para indicar os aspectos a focalizar na elaboração de uma 
estratégia, que represente uma mais-valia contra a concorrência da grande distribuição. 

O contributo que se procura dar pode ser enquadrado nas seguintes questões de investigação: 

• Qual a perspectiva, por parte dos consumidores, sobre quais são os factores críticos de 
sucesso para este setor? 

• Qual a perspectiva, por parte de peritos e gestores do comércio alimentar tradicional, sobre 
quais são os factores de sucesso para este setor? 

•  Qual a importância de uma estratégia multicanal, adequando cada canal a um segmento do 
mercado como um factor de sucesso para o consumidor? 
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• Qual a importância e o impacto de uma forte presença nos Social Media como um factor de 
sucesso para o consumidor? 

• Dos aspectos valorizados pelo cliente quais referem componentes hedónicas e quais referem 
componentes utilitárias? 

Com base nas respostas a estas questões, pretende-se desenhar estratégias de sucesso a utilizar no 
comércio de retalho tradicional a fim de conseguir criar valor e alcançar diferenciação, quer relativa a 
outras empresas do retalho tradicional, quer relativa à grande distribuição. 

4. Estrutura da dissertação 

O capítulo 1 contém a introdução, onde será definido o contexto do estudo, e onde serão 
apresentados os objectivos da investigação, a motivação para a realização deste estudo assim como 
a estrutura da dissertação. No capítulo do enquadramento teórico serão abordados os diferentes 
temas relevantes para este estudo. Assim, no primeiro ponto ir-se-ão apresentar diferentes 
abordagens sobre a distribuição; num segundo ponto será estudado o que é o retalho e os tipos de 
retalho existentes; num terceiro ponto serão estudados os comportamentos do consumidor e o que 
afecta a sua escolha, no ponto quatro abordar-se-ão as diferentes estratégias de marketing, com 
ênfase no retalho alimentar; tentando dar uma perspectiva sobre o que é a marca e a sua identidade, 
entre outros aspectos relevantes para este estudo. No terceiro capítulo, procura-se ilustrar o que é 
actualmente o mercado português de retalho, fazendo um esboço do mesmo através de análise 
SWOT, de Porter, PEST, e dos players no mercado. No capítulo quatro, será introduzida a 
metodologia escolhida para a realização deste estudo, e explicado como será feita a recolha dos 
dados. No capítulo quinto, são analisados os dados obtidos e confrontados para se obter algumas 
ilações. É por fim no ultimo capítulo que são apresentadas as conclusões finais, discutidas as 
limitações e apresentadas as contribuições do trabalho desenvolvido. 
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Capítulo II: Enquadramento teórico 

1.  Distribuição 

Nos últimos anos tem-se assistido a alterações no mercado europeu, e consequentemente no 
mercado português, sendo as maiores alterações de natureza demográfica, socioeconómica e de 
estilos de vida. Como seria de esperar, os retalhistas são vulneráveis às mudanças do 
comportamento do consumidor em relação ao canal de distribuição, impulsionando novas formas de 
retalho (Burt, 1989). 

1.1. Caracterização 

A Distribuição é o processo que permite eliminar a distância física entre a fase final de produção e o 
local onde existe procura (Cotta, 1978). Distribuição é o conjunto de actividades do negócio que 
acrescentam valor aos produtos. Neste sentido, a distribuição é “o conjunto de todas as entidades 
singulares ou colectivas que, através de múltiplas transacções comerciais e operações logísticas, 
desde a fase de produção até à fase de consumo, colocam produtos ou prestam serviços, nas 
condições de tempo, lugar e modo mais convenientes para satisfazer as necessidades dos 
consumidores” (Rousseau, 2008, p.9). 

Assim quando falamos de distribuição estamo-nos a referir (Leal, 2006) 

• À distribuição física de produtos entre vários intervenientes num circuito de distribuição; 
• A um setor de actividade (tradicionalmente designado por comércio); 
• A uma componente da política de marketing de uma empresa produtora (que, a par de 

decisões como o tipo de produto, preço e comunicação, tem também que ponderar que 
circuitos de distribuição vai utilizar para chegar aos consumidores finais); 

• À estratégia de negócio do distribuidor. 

O setor da distribuição em grande parte dos países da União Europeia é cada vez mais dominado por 
um número reduzido de entidades económicas, sendo que a evidência sugere que os grandes 
players do mercado estão a utilizar o seu poder negocial para baixar o preço pago aos fornecedores 
para níveis insustentáveis, impondo assim condições adversas ao resto do setor (Roland Berger 
Strategy Consultants, 2009). 

1.2.  Canais e Circuitos de distribuição 

Os produtos possuem valor se puderem ser adquiridos no tempo e lugar que o consumidor pretende 
(Maekin, 1971)Para Kotler e Dubois (1993), os circuitos de distribuição, são os conjuntos de agentes 
(intermediários) que permitem que um produto tenha valor. Apesar de muitos autores tratarem canais 
e circuitos de distribuição como sinónimos, Rousseau ( 2002) vinca a diferenciação, sendo o circuito 
de distribuição o percurso ou etapas genéricas percorridas pelos produtos, e o canal, o conjunto 
segmentado de agentes específicos, que intervém horizontalmente na distribuição. 

Para Kotler (2000), os canais de distribuição são canais de marketing e estabelecem unidades 
interdependentes interligadas no processo de disponibilização de um produto ou serviço para uso ou 
consumo. O mesmo autor, em 2003, referiu que os canais de distribuição se definem pelo dinamismo, 
oferecendo vantagens competitivas, quando são utilizados de formas adequadas, gerando, no 
entanto, desvantagens competitivas, quando são mal usados. Sendo que “um canal de marketing é a 
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rede de organizações que cria utilidades de tempo, lugar e posse para consumidores individuais e 
empresariais” (Rosenbloom, 2001, p.296). Para Iacobucci  (2001, p.290), “um canal é constituído de 
entidades múltiplas (empresas, agentes, pessoas) interdependentes, mas que podem ou não ter 
todos os mesmos incentivos para operar da maneira desejada”. Assim, segundo Kotler (2000), quanto 
maior for o número de canais utilizados, maior será a cobertura de mercado da empresa e mais 
elevado será o crescimento das vendas.  

 Neste sentido, os canais de distribuição “são organizações que servem para colocar à disposição de 
consumidores finais, produtos que são originários de um fabricante” (Mengido & Szulcsewski, 2002, 
p.55). 

 

1.3. Tipologia dos circuitos de distribuição 

Para classificar as tipologias dos circuitos de distribuição são utilizados 3 critérios; profundidade; 
técnica de venda ao consumidor final, e formas organizacionais das relações entre os agentes (Filser, 
1989). 

Segundo a técnica de venda, os circuitos dividem-se em comércio tradicional, supermercado, 
hipermercado, discount, lojas de departamento, e cash & carry, entre outros (Rousseau, 2008). Este 
critério valoriza o papel do ponto de venda, que assume uma técnica de venda consoante os 
objectivos a atingir, mas ignora os circuitos de aprovisionamento. E depende de diversos factores, 
nomeadamente o geográfico: um hipermercado responde a certas condicionantes, que não permitem 
a sua abertura em qualquer local (Yuanyuan, 2004). A existência de tantos formatos deve-se a uma 
tendência de crescimento do mercado, tendo o consumidor a possibilidade de responder positiva ou 
negativamente. De notar que com o aparecimento de um novo formato, os consumidores não tendem 
a substituir um pelo outro (Morganosky, 1997) incentivando o produtor a estar presente no maior 
número de circuitos possíveis.   

Surge a necessidade de distinguir os circuitos segundo a forma de organização. Os circuitos não 
organizados predominam no comércio tradicional onde impera a ausência de formalização das 
relações entre os agentes. Os circuitos organizados, por sua vez subdividem-se em contratuais, (que 
pressupõem obrigações recíprocas bilaterais entre os intervenientes) e em circuitos integrados (em 
que uma única entidade económica assegura e controla todas as etapas dos circuitos) (Rousseau, 
2002). 

 Será aprofundado o estudo segundo o critério da profundidade, por ser o mais conhecido e o mais 
relevante para o presente estudo. 

1.3.1. Directo 

 

Figura 1 : Circuitos directos ou ultracurtos 

Como o nome indica, o circuito é directo, porque a venda é efectuada sem intermediários, do produtor 
ao consumidor, onde o produtor tem controlo total do seu produto no mercado. Para Minadeo (2008, 
p.256), a distribuição pode ser directa ou indirecta, sendo que “a distribuição directa não apresenta 
intermediários, com vendas directas ao consumidor. Não há exposição do produto em lojistas. Não há 
distribuição através de grossistas. O produtor tem o controlo total das actividades de mercado, até a 
entrega do produto aos consumidores finais. A vantagem principal é o maior controlo exercido pelo 
fabricante no processo de comercialização.”  

 

Figure 1 

 

 

PRODUTOR	   CONSUMIDOR	  
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1.3.2. Curto 

 

Figura 2 : Circuitos curtos 

Nestes circuitos, o número de intermediários para se realizar uma venda é muito curto, onde através 
da venda directa o retalhista intervém assumindo a função de grossista. Geralmente, os 
intermediários gozam de exclusividade numa determinada região geográfica. Exemplo são as 
grandes cadeias de distribuição que compõem o Retalho integrado, em que mesmo que o produto 
passe por níveis logísticos intermédios de distribuição, todos pertencem ao mesmo grupo económico. 
Este circuito é o menos relevante para o presente estudo, sendo apenas abordado no próximo 
capítulo referente ao retalho. 

 

1.3.3. Longo 

 

Figura 3 : Circuitos Longos 

Os circuitos longos são todos aqueles em que intervêm pelo menos dois agentes económicos entre o 
produtor e o consumidor. Esta situação não é sinonimo de ineficiência, nem de maiores custos, A 
organização deste tipo de circuitos pressupõe delimitações e barreiras nas funções de cada 
interveniente, que são difíceis de respeitar, e que vão contra a tendência do mercado. 
 
A tendência do mercado é os retalhistas procurarem integrarem-se verticalmente a montante, 
aproximando-se das fontes de produção e apropriando-se das funções clássicas dos grossistas, o 
que tem contribuído para o declínio dos mesmos. A tendência dos produtores é a integração vertical a 
jusante, o que tem levado ao aparecimento de novos formatos de venda no retalho, e à aposta 
simultânea do mesmo produtor em vários circuitos de distribuição (Moriarty & Moran, 1990). Assim, os 
produtores tanto apostam no comércio electrónico como circuito directo. Cada vez mais, os 
produtores escolhem ter simultaneamente canais directos e indirectos de distribuição, criando 
sistemas híbridos de distribuição (Moriarty & Moran, 1990). Sabendo-se, no entanto, que as vendas 
pela internet são irrelevantes comparadas com vendas em pontos de venda físicos para produtos de 
grande consumo. Mas nas vendas de produtos específicos para nichos de mercado, o e-commerce 
tem um volume de vendas muito superior, porque estes produtos são muito difíceis de encontrar em 
lojas. Foi provado com dados empíricos que as vendas pela internet melhoram a relação com o 
consumidor, visto que conseguem responder mais rapidamente à procura e ter controlo sobre a 
relação com o cliente, melhorando o lucro da empresa, e apostando numa gama mais profunda de 
produtos (Brynjolfsson, 2003; Cachon, 2008). Estudos anteriores concluíram também que o comércio 
local também afecta o comportamento de compra do consumidor: a existência de um livro com 
desconto numa loja física, diminui a probabilidade de esse mesmo artigo estar nos mais vendidos 
numa loja online como a Amazon para a mesma zona geográfica (Brynjolfsson, Hu, & Rahman,  
2009).  

Os canais são então a única ligação entre o consumidor e o fornecedor, sendo que ambos 
necessitam de depositar confiança para que o ciclo transaccional funcione, isto é, para que o produto 
saia do fabricante e chegue correctamente às mãos do consumidor (Kotler, 2000). O canal de 
distribuição é mais um custo na cadeia de composição do preço final para o consumidor, mas é 

PRODUTOR	   RETALHISTA	   CONSUMIDOR	  

PRODUTOR	   GROSSISTA	   RETALHISTA	   CONSUMIDOR	  
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fundamental para o sucesso do ciclo comercial do produto e para poder satisfazer as necessidades 
do consumidor no momento e local preciso. 

 

2. Retalho 

O retalho, que pode ser tanto de bens como de serviços, é a ultima fase nos circuitos de distribuição 
que referimos no ponto anterior. Os agentes que o praticam têm em seu poder o culminar do 
processo de marketing, ao fazer a ponte entre o consumidor e o produtor, a comunicação de 
marketing e o serviço ao cliente (Mulhern, 1997).  

A modalidade de venda em pequenas quantidades, aliada à compra por impulso e à popularidade das 
lojas, é a característica que melhor distingue a actividade retalhista de outros géneros de negócio 
(Berman & Evans, 1995). 

 

Figura 4 : Retalho (Berman & Evans, 1995) 

Etimologicamente, o retalho provém do francês ‘tailer’, que significa “cortar, aparar, dividir” em termos 
de costura. Foi utilizado pela primeira vez com o significado de “venda em pequenas quantidades” em 
1433. Tal como em francês, a palavra retalho refere-se à venda fraccionada de artigos em 
quantidades adequadas às necessidades do consumidor final, tendo o mesmo significado tanto em 
alemão como holandês (Berman & Evans, 1995).  

2.1. Definição 

Para Levy e Weitz (2004), uma cadeia de retalho é um conjunto de pontos de venda interceptados 
pelo mesmo grupo de distribuição, com níveis de decisão comuns e uma logística integrada. A lei 
portuguesa (Decreto-Lei nº 339/85 de 21 de Agosto, 1985) define como comércio a retalho”... toda 
pessoa física ou colectiva que a titulo habitual e profissional, compra mercadorias em seu próprio 
nome e por sua própria conta e as revende directamente ao consumidor final” e por retalhista “o que 
exerce aquele comércio de forma sedentária, em estabelecimento, lojas ou instalações fixas ao solo 
de maneira estável ou em mercados abertos”. 

ESTRATÉGIA	  DO	  RETALHO	  

Vendas	  em	  
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Popularidade	  
das	  lojas	  
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O setor da distribuição tem-se dividido em dois subsetores de actividade interligados, o subsetor 
retalhista e o grossista, sendo que o grossista se refere aos primeiros elos da cadeia e o retalhista ao 
contacto directo com o consumidor (Mendes, 2005). Os retalhistas têm diferentes funções, tais como 
(Ferreira, Reis, & Santos, 2011): 

• Redução de custos: a utilização de um sistema de retalhistas reduz o número de contactos 
entre o produtor e o cliente final, o que implica uma potencial redução de custos totais; 

• Diversificação de sortido: o retalhista pode comprar a diversos produtores/grossistas para 
depois oferecer maior variedade de gama de produtos ao cliente final; 

• Actividade de marketing: muitas vezes os retalhistas actuam como substitutos da força de 
vendas do fabricante levando a cabo actividades de venda pessoal e promoções; 

• Financiamento: o retalhista pode conceder crédito, quer ao cliente final quer também ao 
produtor; 

• Serviços adicionais: o retalhista pode oferecer outros serviços, como por exemplo, a 
instalação, entrega ou serviços pós-venda.  

Assim, o retalho é a venda de bens e serviços a consumidores finais, onde se fraccionam enormes 
quantidades de produtos em quantidades unitariamente adaptadas ao poder aquisitivo e à satisfação 
das necessidades dos consumidores (Rousseau, 2008). 

2.2. Análise  

Na actualidade quase podemos reconhecer o comércio retalhista como omnipresente: é tão constante 
no quotidiano que dificilmente se pode passar um dia sem entrar em contacto com alguma das suas 
manifestações (Markin, 1971). Uma das suas vantagens é tornar cada vez mais fácil o acesso a bens 
e serviços, promovendo, por outro lado, o consumismo e o sedentarismo.  A sua alternativa é a 
produção para auto consumo e o intercâmbio de bens como método mercantil. Algumas das 
desvantagens do consumo através da distribuição a retalho é a alta dependência deste modelo 
económico, que pode ser insustentável ou com pouca responsabilidade social, promovendo o 
dissenterese no setor agricola. 

Existem alguns retalhistas, como por exemplo, a cadeia Starbucks, que promovem o fair trade. Neste 
tipo de acções os comerciantes pagam aos produtores montantes acima do valor de mercado pela 
sua produção, sem comprometer o valor final do produto. Por outro lado os comerciantes também 
podem promover acções semelhantes, que potenciem o desenvolvimento da comunidade envolvente 
onde estão inseridos. 

A investigação sobre retalho tem-se tornado mais rigorosa, mais reconhecida e mais central ao 
marketing como um todo. Ao debater o aumento da perspectiva do retalho relativamente a outros 
aspectos do negócio, Drucker (1993) afirma que o retalho, mais do que produção e finanças, é onde a 
acção toma lugar. Desta forma, o retalhista deve aproveitar para constituir uma relação mais próxima 
do consumidor.  

2.3. Segmentos de Retalho 

De forma a obter melhores resultados, o comércio retalhista tem diversas formas de organização de 
negócio, como podemos ver na figura seguinte. Cada uma destas formas tem a sua peculiaridade 
com diferenças ao nível dos consumidores atingidos, ao nível da  forma de atuar no mercado, e da 
rentabilidade. Todas estas formas são importantes para a economia (Novaes, 2007).  
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Figura 5 : Tipos de retalho (adaptado Rousseau, 2008) 

 

Existem assim três formas de retalho - o retalho independente, o integrado e o associado (Rousseau, 
2008):  

2.3.1. Retalho independente  

Este tipo de retalho refere-se a pequenos retalhos de natureza artesanal e/ou familiar, de dimensões 
reduzidas, dispondo apenas de um ponto de venda. Está espalhado por centros habitacionais e em 
pequenos centros urbanos, como, por exemplo, lojas de ferramentas, minimercados, lojas de roupa 
ou até o mercado do comércio ambulante ou itinerante. Assim, faz parte do retalho independente o 
retalho tradicional ou de proximidade (mercearias, drogarias), retalho especializado (peixarias, 
padarias, frutarias, talhos) e o retalho não sedentário (feiras de rua). 

2.3.2. Retalho integrado 

Compreende as empresas comerciais que pertencem ao mesmo grupo económico e que integram 
verticalmente funções grossistas e retalhistas, (por vezes funções de produção, distribuição e venda). 
Esta forma de retalho explora redes comerciais ou cadeias de pontos de venda identificadas pela 
mesma insígnia, aplicando políticas comuns de gestão. Dos aspectos mais importantes da integração 
destacam-se a integração logística de todas as operações, a centralização das operações de compra 
e armazém, entre outras. Neste segmento podemos encontrar a grande distribuição. Por exemplo, a 
Modis tem a função de centralizar as compras, actuando como plataforma logística das insígnias do 
grupo Sonae (Continente, Continente Bom Dia, Modalfa, Worten, MeuSuper, etc.). 

2.3.3. Retalho associado  

Constituído por empresas com independência jurídica que se associam de diferentes formas para 
realizar operações comuns de compras e serviços de forma a obter economias de escala e tentar 
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competir com o comércio integrado. Estas associações comerciais têm como finalidade efectuar 
compras em conjunto e obter preços mais baixos devido ao grande volume de compras, que nunca 
conseguiriam assegurar isoladamente. 

Quando os empresários deste setor procuram obter ganhos mediante a associação, e obtenção de 
economias de escala, conseguimos distinguir duas categorias, consoante a iniciativa provem do 
grossista ou dos retalhistas. 

Nas cadeias voluntárias o comerciante grossista tenta fidelizar os retalhistas através de uma mesma 
insígnia ao oferecer melhores condições em contrapartida de quotas de compra ou condicionantes no 
sortido. Como exemplo, o grossista Recheio com a sua insígnia de Merceeiras Amanhecer, e 
M.Cunha com as Lojas Viva, entre outros casos que existiram em Portugal, mas que pela 
característica decadência do setor já se encontram extintos. 

Nos agrupamentos ou cooperativas retalhistas, estes organizam-se para assumir as funções dos 
grossistas, transferindo para os cooperantes os benefícios económicos e logísticos resultantes. Como 
exemplo tem-se a cooperativa Gct com a sua insígnia Ponto Fresco, a Coviran, o Intermarché, e a 
SPAR. 

2.4. Tipologia 

2.4.1. Alimentar 

Segundo Leal (2006), o distribuidor é a empresa transportadora que vende por grosso em grandes 
quantidades. O retalhista vende a retalho, ou seja, em pequenas quantidades ao cliente final. Assim, 
para além dos grossistas que normalmente intervêm no circuito, os produtos podem estar acessíveis 
ao cliente final em muitos locais que não apenas as tradicionais “lojas”.   

As tipologias alimentares podem ser enumeradas nas seguintes categorias: 

Tradicional: é o principal objecto deste estudo, que basicamente inclui todos os exemplos da pequena 
distribuição em que a estrutura accionista é muito pequena, e é maioritariamente constituída por 
apenas um dono, existindo exemplos em todas as formas de comércio a retalho. 

Supermercado: o Food Market Institute (2013) define o supermercado como uma loja alimentar em 
livre serviço que possui um volume de vendas de dois milhões de dólares anuais. 

Discount: é uma loja alimentar completamente em auto-serviço que procura retirar ainda mais custos 
da exploração da actividade. Tem um número escasso de trabalhadores, e um reduzido número de 
referências (600 a 1000). É uma categoria constituída por pequenas áreas de venda (400 a 1000 m2), 
primando o sortido de marca de distribuidor e as marcas exclusivas em detrimento de marcas líder, o 
que permite adoptar uma política de preços entre 20% a 40% inferior aos preços de mercado. Em 
Portugal, a maioria dos exemplos pertencem à grande distribuição, de retalho integrado, existindo o 
caso da insígnia “MiniPreço”, que através de um contrato de franchising disponibiliza a insígnia a 
comerciantes independentes.  

Hipermercados: trata-se de uma fórmula comercial que combina o supermercado alimentar e o 
discount store não alimentar. Em termos de área de venda mínima, a definição varia de país para 
país, sendo que em Portugal tem-se um mínimo de 2000 m2, em Espanha e França 2500m2, e na 
Alemanha 4000 m2. Em Portugal, a maioria desta categoria pertence à grande distribuição, existindo 
também exemplos como o caso da insígnia “Intermarche”, que através de um contrato de cooperação 
disponibiliza a insígnia a comerciantes que acabam por usufruir de benefícios do retalho integrado. 
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O supermercado de proximidade não é uma tipologia, é uma denominação que advém da tradução 
“neigborhood retail shop” (Newman & Cullen, 2002) ou “town center shops”(Eurostat, 2001). Existem 
exemplos destes na grande distribuição do retalho integrado com insígnias como Pingo Doce e Mini 
Preço, Mas também são exemplos de supermercados de proximidade todas as lojas de conveniência, 
minimercados e supermercados do comércio tradicional que se poderão enquadrar no retalho 
associado ou independente consoante os casos. 

2.4.2. Não alimentar 

Apesar de existirem ainda outras tipologias que não pertencem ao setor alimentar do retalho, estas 
não são relevantes para o presente estudo e por essa razão as mesmas não serão aprofundadas 
neste estudo. Tem-se como exemplo destas tipologias as lojas de departamentos, centros 
comerciais, entre outros previamente enumerados no capítulo anterior. 

2.5. Evolução 

Os volumes de vendas e os níveis de emprego gerados pelo setor da distribuição são geralmente os 
mais elevados em qualquer economia. Em 1992, os 100 maiores retalhistas geraram 1,1 triliões de 
dólares, presentes em 15 países e formatos diferentes. Destes 100, 38 fazem parte do setor 
alimentar, 18 fazem parte dos retalhistas diversos, e 16 são lojas de departamentos. Estas três 
categorias são responsáveis por 71% das referidas vendas. Das mesmas 100, 30 operam nos EUA, 
12 são francesas e inglesas e 11 são japonesas (Sweeney, Hyde, & Kalish, 1994). 

Se compararmos em 2005, o mercado da distribuição já está avaliado em mais de 5 biliões de euros, 
sendo que a listagem das 250 maiores empresas representam mais de metade de esse valor. O 
maior mercado é o dos Estados Unidos, responsável por quase 50% das vendas dessas 250 
empresas. Só a Wal-mart facturou em 2013 mais de 466,1 biliões de dólares. Entre as 250 maiores 
empresas de distribuição, em 2005, constam duas empresas portuguesas - a Sonae ocupa o lugar 
145, e a Jerónimo Martins o 162. Portugal ocupa o 23º lugar em volume de vendas retalhista per 
capita, que representa cerca de 3,463 dólares, longe do primeiro lugar do Japão com 9,09 dólares, 
segundo dados do estudo Global Power of Retailing ( Deloitte & Touche, 2005), podendo ainda 
verificar a evolução com a tabela seguinte. 

 Nome da 
companhia 

Pais de 
origem 

2009 vendas 
(US $ mil) 

2009 
crescimento das 

vendas 

% lucro 
liquido 

2009 
ROA 

Rotação 
do activo 

1 Wal-Mart US 405,046 0,9% 3,6% 8,7% 2,4 
2 Carrefour França 119,887 -1,2% 0,5% 0,8% 1,7 
3 Metro Alemanha 90,850 -3,2% 0,8% 1,5% 1,9 
4 Tesco UK 90,435 4,8% 4,1% 5,1% 1,2 
5 Schwarz Alemanha 77,221 1,4% n/a n/a n/a 
6 Kroger US 76,733 1,0% 0,1% 0,2% 3,3 
7 Costco US 69,889 -1,5% 1,5% 4,9% 3,2 
8 Aldi Alemanha 67,709 3,8% n/a n/a n/a 
9 Home Depot US 66,176 -7,2% 4,0% 6,5% 1,6 

10 Target US 63,435 0,9% 3,8% 5,6% 1,5 
Top 10 Top 10  1,127,381 0,2% 2,6% 5,3% 2,0 

Top 250 Top 250  3,760,194 1,2% 3,1% 4,9% 1,6 
% top 

10 
% top 10  30%     

Tabela 1: Maiores retalhistas (Deloitte, 2009) 

Em 1995, Portugal tinha em valor absoluto de consumo 50.000 milhões de euros, sendo a distribuição 
responsável por 40%, em que a distribuição organizada representava pouco mais de 22%, e o 
comércio independente 77%. Em 10 anos, o valor da facturação duplicou, ascendendo a mais de 
100.000 milhões de euros. No entanto, o número de lojas diminuiu de 35.400 para 2.400 pontos de 
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venda, segundo a consultora A.C. Nielsen, o que revela uma grande concentração do mercado 
distribuidor  

A consultora A. C. Nielsen, num estudo sobre o mercado português na distribuição alimentar, analisa 
a evolução das vendas, conforme é evidenciado pela Figura seguinte: 

 

Figura 6 : Evolução de Vendas por tipologia (Nielsen, 2009) 

A fórmula do sucesso no retalho está a mudar, e tem de se determinar a base da estratégia para o 
sucesso dos próximos 5 anos. Sobretudo quando, hoje em dia, já se considera que o preço e a 
localização deixam de ser factores relevantes (Sides & Quinn, 2012). Segundo estes autores, a batalha 
dos preços baixos só pode ser ganha pelo operador com o modelo de operações mais optimizado e 
com o mais baixo custo. Alternativamente, poderá ser acrescentado valor, para além do factor preço. 
O retalhista tem de perceber que irá trabalhar com margens muito pequenas, tendo de escrutinar 
todas as tarefas realizadas, diminuindo a variedade e apostando na quantidade, transformando o 
ponto de venda quase num posto de distribuição. Apostar na exclusividade de produtos, e 
desenvolvimento dos mesmos, transferindo o custo para o preço do produto. Os retalhistas que 
competem em serviços, devem perceber quais os mais valorizados pelos clientes. Podendo trabalhar 
com margens mais elevadas para justificar a qualidade no serviço, tendo de investir em localização, 
formação dos funcionários e nível de serviço.  

É fácil perceber que em períodos de rápido crescimento económico, o retalho sofre grandes 
transformações (Reardon & Berdegue, 2002), sendo difícil prever ou comparar a evolução (Hollander & 
Chiu, 1966). O efeito Walmart tenta explicar a tendência de declínio do comércio tradicional, por 
oposição ao crescimento da grande distribuição, aumentando a concentração do mercado (Goetz & 
Swaminathan, 2006). Walmart é o maior retalhista, e afecta negativamente os retalhistas a sua volta: 
67% das lojas de retalho estão pelo menos a 9 quilómetros de uma loja Walmart. O investimento em 
tecnologias de informação, organização empresarial, conjuntamente com inovação em formatos de 
negócio e eficiência logística, tem levado a concorrentes copiar a Walmart para atingir níveis de 
produtividade superiores. 

O comércio tradicional continua a encontrar a maioria das suas vendas em compras de emergência 
ou de reabastecimento, graças a sua localização conveniente. As entregas em casa e concessões de 
crédito são armas que têm ajudado a combater a concorrência da distribuição moderna 
(Chattopadhyay & Dholakia, 2011).  



 

 

20 

3. Comportamento do consumidor 

Zajonc e Marcus  (1982) afirmam que os factores cognitivos justificam a escolha do consumidor e que 
os afectivos a determinam. Quando um comprador escolhe uma marca, e esta satisfaz as suas 
expectativas, a probabilidade de repetir a escolha aumenta exponencialmente, tornando-se o 
comprador menos atento aos estímulos que não se enquadram na sua estrutura cognitiva (Howard & 
Sheth, 1969) 

Como tal, para Helfer e Orsoni (1996)existem três factores que ajudam a perceber a relação que se 
estabelece entre os consumidores e as marcas: 

• A sensibilidade às marcas: um consumidor é sensível a uma marca quando procura 
informação sobre esta, sendo a informação encontrada um factor decisivo na sua escolha. 
Esta recolha de informação pode ser feita nos meios de comunicação e nos pontos de venda;  

• A fidelidade às marcas: indica o grau de preferência mais ou menos exclusiva por uma marca 
no curso do processo de compra;  

• O carácter da compra: indica a atitude de compra que pode ser, conforme o caso existente, 
metódica, reflectida ou impulsiva. 

O objectivo do marketing é compreender, atender e ser capaz de satisfazer as necessidades e 
desejos dos consumidores, procurando saber como é que o individuo, grupos ou até empresas 
escolhem, adquirem e utilizam os produtos, serviços e experiências que lhes são colocados no 
mercado (Kotler & Keller, 2006). O objectivo de uma orientação para o consumidor (Johnson, 1998) é a 
obtenção de informação sobre o consumidor (situação actual e futura), a divulgação da mesma por 
todos os membros da organização (preparar todos para satisfazer o consumidor) e a implementação 
de acções com base nessa informação (dar aos consumidores novos e melhorados serviços).  

Assim, para Ginesi e Corrêa (1994, p.72) “o comportamento do consumidor após a compra de 
serviços depende do seu nível de satisfação com o resultado. Quanto mais satisfeito com o serviço 
estiver o consumidor, maior será a probabilidade de repetição da compra.” Os mesmos autores 
mencionam que a recomendação do serviço a outros consumidores, é um efeito positivo da 
satisfação do consumidor, e reduz o risco percebido por consumidores potenciais. 

No entanto, o processo de decisão de compra do consumidor advém da necessidade, em que a 
necessidade pode ser provocada por estímulos internos ou externos (Mittal, et all, 2008). Sendo que 
para estes autores, o processo de decisão do consumidor se inicia com o reconhecimento do 
problema; de seguida passa à procura de informação; avaliação de alternativas; aquisição do 
produto; e por fim a sua experiencia e avaliação do produto. 

3.1. Factores determinantes da escolha  

Existem diferentes factores que têm influência no comportamento do consumidor em relação ao 
retalho e à sua marc (Chaniotakis, Lymperopoulos, & Soureli, 2009) a: 

• Preço: é um dos factores que mais positivamente influencia a atitude do consumidor face a 
produtos de marca do retalhista, e apesar de não ser determinante,  

• Qualidade: a qualidade é um instrumento para os retalhistas criarem diferenciação da loja e 
lealdade à loja; 

• Valor: é percebido como a avaliação global que o consumidor faz da utilidade de um produto 
baseado na percepção do que é recebido e do que é dado; 

• Imagem do retalhista: a imagem que o retalhista tem perto do consumidor tem influência na 
percepção que o consumidor tem dos produtos do retalhista; 

• Embalagem do produto: tem como uma das principais funções a de ser um veículo de 
promoção, pois já que a compra nos supermercados é feita numa óptica de self-service em 
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que o consumidor compara os produtos e decide qual comprar, a embalagem é a última 
oportunidade que o retalhista tem para persuadir os potenciais compradores, isto no caso das 
marcas de distribuidor, nos outros casos é arma de manobra do produtor e não do retalhista.  

• Para alem dos factores já mencionados, existem outros factores que influenciam a decisão de 
onde comprar, tais como a localização da loja, infra-estrutura,  acessibilidade, ambiente, entre 
outros (Sparks, 2003); 

A atitude do consumidor face à marca de distribuidor é uma predisposição para responder de forma 
favorável ou desfavorável de acordo com a avaliação do produto, avaliação de compra e auto-
avaliação associada aos produtos de marca retalhista (Burton, et al, 1998). 

Assim, os compradores de retalho podem ser de dois tipos: (1) consumidores que dão maior 
importância à qualidade e estão dispostos a pagar um preço mais elevado pelos produtos para obter 
essa qualidade; e (2) consumidores que procuram produtos de qualidade razoável a um preço 
razoavelmente baixo (Chavadi & Kokatnur, 2008). 

Por fim, o comportamento do consumidor é influenciado pelas suas decisões quanto à racionalização 
dos respectivos recursos disponíveis face ao consumo, isto é, é necessário perceber o que os 
consumidores compram, porque compram, quando compram, onde compram e com que frequência 
compram e consomem determinados produtos (Schiffman, 1997). 

3.2. Atitude do consumidor face ao retalho  

Todos os dias os consumidores tomam diferentes decisões de compra. A sua atitude apoia-se num 
conjunto de informações referentes ao objecto avaliado que são progressivamente acumuladas pelo 
indivíduo (componente cognitiva), é orientada por uma avaliação positiva ou negativa em relação ao 
objecto (componente afectiva) e é dinâmica no sentido em que exprime uma predisposição para a 
acção; como tal, é um vaticínio do comportamento (componente comportamental).” (Lambin, 2000, 
p.195). 

Tauber escreveu um artigo chamado "Why do people shop?" no qual argumenta que as pessoas não 
compram apenas pela necessidade de adquirir os bens, mas pela experiência que advém da sua 
aquisição (Tauber, 1972). Para muitos consumidores, comprar é uma actividade recreativa, uma 
oportunidade para socializar num local público. Neste sentido, os centros comerciais têm-se tornado 
nos centros das cidades e nas catedrais do consumo (Bloch, 1994). 

O aspecto social da compra não deve ser ignorado. Quanto mais popular for o artigo, menor é a 
probabilidade de ser comprado através da internet (Forman, et al, 2009). O marketing directo tem o 
potencial de suplantar muitas das formas de retalho. No entanto não consegue providenciar a 
interacção social e sentido de lugar de uma loja física. Por esta razão começa-se a pensar nos pontos 
de venda físicos como pontos de encontro e socialização, por exemplo livrarias com cafés, 
supermercados com bares e pontos de experiência de novos produtos (Mulhern, 1997). 

3.3. Comportamento de compra multicanal 

Podemos observar modificações nos padrões da forma de compra dos consumidores, o que altera a 
distribuição em forma e modo. Segundo Morganosky (1997), os consumidores que estiverem na casa 
dos 30 anos em 2020 serão o mercado mais promissor. Apresentando padrões em que valorizam 
mais a qualidade face à quantidade, são motivados por causas de cariz social, e utilizam a internet 
para tudo. Mostram uma tendência de crescimento para o mercado de luxo, e para o mercado 
discount, quase eliminando a quota do mercado que fica entre ambos.  

O aumento do poder negocial dos grandes retalhistas e os contratos assinados de exclusividade de 
venda de determinados artigos em detrimento de outros, afecta directamente os padrões de consumo 
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do consumidor, influenciando a escolha na eventualidade do consumidor efectuar compras no 
comércio tradicional (Clarke, 2000). 

As vendas pela internet são alvo de grande concorrência por parte das lojas físicas quando se fala 
em produtos de grande consumo, mas quando se consideram nichos de mercado, as lojas físicas 
raramente têm estes produtos, fazendo com que as vendas online não tenham concorrência 
significativa. De facto, os resultados empíricos mostram que os mercados online com menos largura 
(famílias de produtos) e maior profundidade (variedade), melhoram a relação com o cliente e 
aumentam a rentabilidade da empresa (Brynjolfsson, 2003).  

O retalho tradicional começa a ganhar uma nova dimensão quando aplicado a um local físico, sem 
recurso às novas tecnologias. A cadeia retalhista estado-unidense Macy’s, com 154 anos de história, 
consegue manter aumentos nas vendas na ordem dos 5,3%, e 40% nas vendas online, após 
transformar perto de 300 lojas num misto entre loja e centro de distribuição. Desta forma, consegue 
responder com mais celeridade às compras pela internet ao procurar fazer a experiência de compras 
online tanto ou mais confortável que a física. Ao eliminar custos logísticos através da venda directa 
pela internet, consegue envios e devoluções de produtos de forma gratuita, podendo por exemplo 
experimentar roupa sem estar nos provadores. Aos consumidores aderentes, são enviadas 
mensalmente 3 peças de roupa do tamanho habitualmente comprado, em que pode devolver os 
artigos não desejados sem custo, pagando apenas aqueles com que decida ficar (Colao, 2012). 

Assim, as lojas físicas cada vez estão a adoptar estratégias multicanal para atingir o consumidor, 
tanto pelo canal físico como pelo electrónico, procurando o aumento nas vendas. Mas, para 
desenvolver estratégias de marketing bem sucedidas, devem criar-se clusters de consumidores que 
se pretendem atingir com cada canal, e ajustar a estratégia derivada da sua especificidade 
(Nicholson, Clarke, & Blakemore, 2002). 

Para apelar ao consumidor, tem de se criar e manter uma marca forte e apelativa, reduzir os custos 
fixos, e minimizar pontos de venda físicos, para aumentar a flexibilidade e liquidez tornando-se num 
operador de baixo custo e removendo gastos de tarefas não estratégicas. Deve-se tornar a 
experiencia de compra cada vez mais fácil, em qualquer sitio e em qualquer altura, apelar aos gostos 
do consumidor, conhecendo os hábitos de compra, e apresentando propostas apelativas em tempo 
real. Para além disso deve investir em pessoal capacitado, capaz de responder à procura do 
consumidor (Colao, 2012). 

3.4. Escolha de segmentos 

Após estudar as tendências de compra em países desenvolvidos, conclui-se que a localização, o 
preço, a variedade do sortido, a simpatia, as promoções sazonais, e experiencias satisfatórias na 
compra são factores críticos para o sucesso do ponto de venda. Mas factores como o consumidor 
possuir uma viatura, aumentam a probabilidade de comprar em hipermercados, em vez de no 
comércio tradicional, onde não existem, muitas vezes, condições para estacionamento. Os 
consumidores ainda têm mais confiança em comprar produtos frescos em mercados de proximidade, 
onde os hipermercados perdem quota de mercado, recuperando em artigos de higiene sem data de 
validade (Goldmana, Ramaswamib, & Krider, 2002). 

A escolha entre os diferentes tipologias de retalho dependerá do tempo disponível para efectuar a 
compra, sendo que os consumidores utilizam lojas locais mais pequenas para compras do dia a dia, e 
lojas maiores para as comprar regulares programadas (Kahn & Schmittlein, 1989). Mas esta escolha 
tenderá a diferir consoante o agregado familiar e os padrões de compra (Leszczyc, Sinha, & 
Timmermans, 2000). 

Os consumidores são heterogéneos em termos do tempo de compra, frequência, e regularidade: 70% 
dos compradores tem intervalos aleatórios para efectuar compras, e apenas 30% tem intervalos 
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relativamente fixos. Os consumidores tendem a comprar de forma menos frequente e ser mais leais 
ao retalhista (Leszczyc, Sinha, & Timmermans, 2000). 

Não tudo é acerca da rentabilidade económica. Pelo comércio tradicional ter inúmeros benefícios 
para a comunidade envolvente, e gerar emprego e oportunidades de negócio, o governo regional 
deveria intervir na promoção do mesmo. Esta promoção deve ressaltar qualidades que diferenciem 
da grande distribuição, como especificidade de nichos de mercado, o valor acrescentado aos 
produtos comercializado, ou a experiencia diferenciação na experiencia de compra, e não através de 
imposições de licenciamento para a grande distribuição. Deve-se fomentar condições para o 
comércio tradicional, não constrangindo o crescimento económico da grande distribuição. Julgando 
pela evidência recebida (The House of Commons London, 2009), existe um diverso número de 
factores que contribuem para a declínio da produtividade económica do comércio tradicional, sendo 
provavelmente o mais importante a concorrência dos supermercados da grande distribuição. Na 
medida em que os supermercados proliferaram em número e tamanho, também se adaptaram às 
necessidades do consumidor, retalhando e apresentando os produtos de forma a ir de encontro com 
as necessidades do consumidor, para este fazer todas as suas compras numa só loja. 

Até ao início dos anos 80, como menciona Rousseau (2002), a distribuição era praticamente um 
negócio local, mas as empresas rapidamente perceberam que para terem oportunidades de 
crescimento, precisariam de expandir para novos mercados. Por outro lado, todos os mercados são 
diferentes, e apresentam diferentes barreiras a ultrapassar. O conceito de supermercado deverá ser 
um conceito viável, sempre que se centre nos serviços ao consumidor. Mas a grande revolução que 
já está em marcha, dá pelo nome de comércio electrónico, e será um dos tópicos dos capítulos 
seguintes. 

4. Estratégias  

A estratégia é uma palavra de origem grega, milenar, que inicialmente não foi utilizada no campo dos 
negócios. Strategus, para os gregos antigos, significava o general superior, ou generalíssimo e 
strategia significava a arte deste general. Na obra “A Arte da Guerra” de Sun Tzu diz-se que as 
manobras estratégicas significam escolher os caminhos mais vantajosos. O autor privilegiava aspetos 
mais humanos do que técnicos na condução da estratégia: liderança, honestidade e moral 
combinados pela capacidade de ser flexível e adaptável (Holanda & Cândido, 2006).  

4.1. Estratégias empresariais 

Porter (1985) defende que, para obter uma vantagem competitiva, a empresa tem de optar entre a 
estratégia de baixo custo ou diferenciação no mercado, não o fazendo correm as empresas o risco de 
ficarem “stuck in the middle”. Pelo contrário, Kim e Mauborgne (2005) propuseram uma estratégia 
inovadora que concilia estas opções divergentes de Porter nascendo assim a Blue Ocean Strategy. 
Estes autores defendem que os princípios para a criação de valor implicam uma redução de custos e 
uma diferenciação do produto de tal forma, que o produto seja capaz de criar um novo mercado, com 
parâmetros não estabelecidos, onde a concorrência seja irrelevante. A maioria das empresas foca a 
sua estratégia em igualar ou superar a concorrência (se o concorrente desce o preço, igualamos ou 
ainda descemos mais o preço), neste caso diz-se que a empresa compete num oceano vermelho. 
Kim e Mauborne (2005) defendem a estratégia de criação de valor para actuar no mercado até então 
desconhecido, que definem como estratégia do Oceano Azul (BOS).  

Inovação em valor não deve ser confundido com apenas inovação, uma vez que não é suficiente criar 
uma coisa nova, o consumidor tem de valorizar esta inovação para a comprar, a ideia da estratégia 
de oceano azul é alinhar a utilidade para o comprador, preço , custo e facilidade de uso. Para a 
implementação da mesma propõem as seguintes estruturas e ferramentas. 
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• Estrutura dos 4 campos de ação (EQCA) 

Esta ferramenta foi elaborada para construir os elementos valorizados pelos consumidores, no 
desenho de uma nova curva de valor, e consiste em responder às questões seguintes para tornar 
irrelevantes as regras de competição no mercado.  

o Elevação; factores a elevar acima dos padrões do mercado 
o Criação; factores que nunca foram explorados no mercado 
o Redução; factores a desvalorizar em relação ao que se faz no mercado 
o Eliminação: factores assumidos como normais, que já não fazem sentido. 

• Grelha Eliminação, Redução, Elevação e Criação 

É um instrumento de análise, baseado na apresentação das respostas às quatro questões da EQCA 
em uma grelha, obtendo uma perspectiva em relação ao desempenho da empresa versus o resto do 
mercado. Para agir com base numa ferramenta gráfica, acorde ao resultados, e construir uma nova 
curva de valor. 

• Quadro estratégico ou Matriz de avaliação de valor 

É um método de análise gráfico, que funciona como instrumento diagnostico, para desenvolver uma 
nova estratégia, captando a actual situação do mercado. Composto por dois eixos que permitem 
avaliar a curva de valor dum produto/empresa face aos concorrentes: no eixo horizontal colocam-se 
os atributos a avaliar do mercado, e no eixo vertical a valorização do consumidor em cada atributo. 
Ficando uma curva de valor como o desempenho de cada elemento de valor em oferta, em 
comparação com a valorização da oferta da concorrência. 

• Formulação da nova estratégia 

A estratégia da empresa tem de avaliar a sua diferenciação respondendo a três questões: qual é a 
focalização da curva de valor em relação com o mercado, em que diverge, e se o slogan facilmente 
traduz essa diferenciação? Para tal tem de cumprir os seguintes princípios: 

Reconstruir os limites do mercado 

Para poder romper com a concorrência, em este primeiro principio tem de se estabelecer as fronteiras 
do mercado, procurando responder a procura e responder às oportunidades. Para isto é utilizado um 
processo estruturado com as seguintes seis opções estratégicas: 

o 1. Análise das indústrias alternativas  
o 2. Análise dos grupos estratégicos  
o 3. Análise da cadeia de compradores  
o 4. Análise de todos os produtos e ofertas de serviços complementares  
o 5. Análise do estímulo funcional ou emocional oferecido aos compradores  
o 6. Análise do contexto temporal  

 
Concentrar-se no cenário global, não nos números 

O Segundo principio é desenvolver uma visão estratégica da empresa, no fundo uma estratégia 
visual, e ter a mesma sempre presente dentro do horizonte temporal por todos os integrantes da 
organização. 
 
 Alcançar para além da procura existente 
Neste principio pretende-se maximizar a dimensão do oceano azul, agregando a maior procura 
possível para a nova oferta nas três categorias de não clientes. A primeira categoria é composta 
pelos consumidores dispostos a mudar quando estejam convencidos que não há nada melhor. A 
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segunda categoria compreende consumidores avessos a comprar a oferta da indústria em que a 
empresa opera. Por ultimo a terceira categoria inclui os consumidores que nunca consideraram 
sequer as ofertas da industria, convencidos que as suas necessidades são preenchidas por outra 
industria. Quando se vai mais além da procura existente é quando se pode revelar um oceano oculto. 
 
 Conseguir a sequencia estratégica certa 
Este principio baseia-se em estabelecer um modelo de negocio robusto que  beneficie da ideia criada. 
Primeiro com utilidade para o comprador, com preço acessível, que os custos libertem uma margem 
sustentável para o negócio. E por ultimo lidar com os obstáculos da adopção por parte dos 
consumidores. 
 
 Ultrapassar os obstáculos organizacionais 
Em este principio se assegura que toda a organização perceba a necessidade de superar os quatro 
obstáculos organizacionais, motivar nos colaboradores a necessidade  mudança, depois tem de se 
superar a oposição por parte dos interesses instituídos, para  depois mudar a vinculação ao status 
quo, e obter recursos que impeçam essa limitação. 
 
 Incluir a implementação na estratégia 
Neste ultimo principio assegura-se que existe colaboração e sintonia em toda a instituição, 
promovendo o envolvimento e explicando o fluxo de ações, tendo em consideração a diferença de 
opiniões, promovendo a cooperação e auto-iniciativa para a concretização da estratégia. 

Segundo Tavares (2000), existe um conjunto de conceitos que incorporam o conceito “estratégico”, e 
que é aplicado na gestão estratégica das organizações: 

• Planeamento Estratégico: técnica administrativa que visa a formulação de objectivos e 
métodos para serem alcançados, identificando oportunidades, ameaças, pontos fortes e 
fracos com coerência e sustentação da missão da empresa; 

• Administração Estratégica: processo contínuo e iterativo que visa capacitar a organização de 
forma a permitir que as tomadas de decisões estejam de acordo com as decisões 
estratégicas; 

• Decisão Estratégica: é toda aquela que resulta numa nova maneira de distribuir ou utilizar os 
recursos básicos da empresa; nem toda decisão estratégica é de longo prazo, embora seja, 
necessariamente, de longo alcance. Envolve, portanto, os escalões superiores da 
organização. 

Segundo Sebrae (2009), é relevante promover a empresa tendo como objetivo anunciar, persuadir, 
comunicar ou recordar os clientes a adquirir os seus produtos, a sua marca em vez da dos 
concorrentes. Portanto, é sempre importante promover ou publicitar o planeamento estratégico, tanto 
para os membros da organização, como para os clientes. 

4.2.  Estratégias de Marketing  

Para Cobra (2002), o conceito de marketing vem de uma expressão anglo-saxónica derivada do latim 
“mercare”, que definia a ação de comercializar produtos na Roma antiga. No entanto, nesta época 
tudo o que se gerava era comprado, sendo que não era necessário um esforço maior para as vendas. 

Quando falamos em estratégias de marketing estamo-nos a referir ao nível empresarial, apesar de 
poder elaborar estratégias de marketing em qualquer dos níveis, ou em todos em conjunto. Tudo tem 
a ver com o horizonte temporal em que se esteja a planificar a estratégia, o nível corporativo visa 
objectivos de médio a longo prazo, e o nível funcional visa objectivos a curto prazo. Assim, o 
marketing é o ato de conhecer o mercado de uma organização, para posteriormente oferecer, de uma 
forma inovadora e criativa, os produtos e serviços que esse mercado deseja (Zela, 2002). A 
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estratégia de marketing patenteia como a empresa ambiciona vender os seus serviços, conquistando 
e aumentando os clientes, tendo sempre em conta o método utilizado para atrair e selecionar novos 
clientes (Dornelas, 2002). Para o mesmo autor, devem ser abordados os métodos de “vendas”, 
diferenciando o serviço oferecido para o cliente, política de preços, estratégicas de 
promoção/comunicação e publicidade, assim como projeções de receitas, quando existem. Já para 
Levitt (1990), marketing é definido como a identificação das necessidades não satisfeitas, colocando 
no mercado produtos ou serviços que proporcionem a satisfação dos consumidores, gerem 
resultados aos acionistas e ajudem a melhor qualidade de vida das pessoas e da comunidade em 
geral. 

 Assim, o “marketing estratégico é uma postura de ação administrativa e um processo que, a partir da 
definição da missão e do alcance da empresa, procura identificar os públicos que serão o foco central 
do esforço do marketing, desenvolver um composto do marketing que garanta a adequação da oferta 
às expectativas dos benefícios procurados por esse público, de modo a promover a rentabilidade do 
negócio em longo prazo, e explorar as oportunidades de mercado pelo aproveitamento das vantagens 
competitivas” (Toledo & Silva, 1992). 

A finalidade da maioria das empresas é o crescimento, o desejo de aumentar o rendimento e o lucro, 
sendo que existem quatro estratégias comuns, que são escolhidas consoante o risco apresentado na 
matriz de Ansoff (1957): 

 Produto Existente Produto novo 

Mercado Existente 
Penetração no Mercado Desenvolvimento do 

produto 

Mercado novo 
Desenvolvimento de mercado Diversificação 

Figura 7 : Matriz produto/mercado (Ansoff, 1957) 

• Estratégias de penetração no mercado – ocorrem quando uma organização procura vender 
uma maior quantidade de produtos existentes para seus clientes existentes. Táticas de 
suporte poderiam incluir um maior gasto com propaganda ou venda pessoal; 

• Estratégias de desenvolvimento de mercado – são comuns quando uma empresa continua a 
vender seus produtos atuais, mas para um mercado novo; 

• Estratégias de desenvolvimento de produto – exigem que uma organização desenvolva 
novos produtos para servir clientes já existentes; 

• Estratégias de diversificação – ocorrem no momento em que uma empresa desenvolve novos 
produtos para vender em novos mercados. Essas estratégias são arriscadas, pois não 
dependem dos produtos de sucesso da organização ou da sua posição em mercados 
estabelecidos. 

Para Kotler (1998), para além destas estratégias de crescimento, há as estratégias de marketing 
competitivo, que estão relacionadas à posição de mercado, podendo ser classificados como: líder de 
mercado; desafiador de mercado; seguidor de mercado e criador de nicho. 

E ainda, há que ter em conta a questão temporal: não existem fórmulas mágicas para a gestão 
estratégica, o que hoje é bom, amanhã pode já não ser, afirmam Goold e Campbell (1987), 
acrescentando que se pode seguir uma escola de pensamento, mas que tudo é mutável consoante 
as necessidades e conjuntura.  
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Quando se define uma estratégia de marketing para o retalho alimentar tradicional, estamos a falar de 
algo bastante abrangente, já que estas estratégias têm de ser definidas em diferentes etapas da 
tomada de decisão, desde a escolha geográfica do ponto de venda, a politica de preços a praticar, a 
nível de largura e profundidade do sortido, passando pela promoção de vendas e comunicação de 
preços, até à politica de imagem de marca e consciência ambiental. Segundo Parente (2000) e Kotler 
(2001), as atividades de planeamento são cruciais à sobrevivência de qualquer empresa, sendo que 
as estratégias adoptadas pelos retalhistas são estratégias de segmentação, que podem ser 
estratégias de concentração num único segmento ou estratégias de especialização por linha de 
produto e estratégias não diferenciadas. Só depois de definida esta abordagem é que se vão 
desenvolver estratégias de diferenciação e posicionamento e definir as variáveis do mix de marketing. 

A diferenciação consiste assim em “desenvolver um conjunto de diferenças significativas que 
diferenciem um retalhista dos próprios concorrentes, criando assim melhores condições de competir 
no mercado” (Parente, 2000, p.76). Sendo que segundo o mesmo autor, é importante que o retalhista 
tenha em conta: o melhoramento do mix de produtos evitando a rutura, procura por produtos com 
qualidade superior, investimento em formação visando melhor serviço ao cliente, procura de 
melhorias contínuas na estrutura física da loja, programas de redução de custos (promoções, 
facilidade de créditos), e aumento de benefícios para o cliente. 

Neste sentido, para que os objetivos de uma empresa sejam atingidos é necessário (Camargo, 2000): 

• Identificar e seleccionar os conjuntos homogéneos de consumidores que constituirão os 
possíveis consumidores e conhecê-los quantitativa e qualitativamente. 

• Inventariar as suas necessidades, preferências e exigências; ter presente que elas estão em 
permanente evolução, o que determina a necessidade de um acompanhamento contínuo e 
cuidadoso. 

• Planear e executar a conceção de produtos/serviços capazes de ir ao encontro da satisfação 
das necessidades acima inventariadas e que o grau de satisfação conseguido, atentas as 
exigências do mercado-alvo, seja superior ao conseguido pelos produtos concorrentes, a fim 
de permitir que o relacionamento entre a organização e os seus clientes seja duradouro - a 
única forma de justificar a continuação da existência, com sucesso, da empresa. 

Para Lambin (2000), as atividades de marketing requerem estratégias que necessitam da análise e o 
delineamento do mercado, no qual envolve segmentação, escolha de mercado-alvo, posicionamento 
de mercado, e também a operacionalização destas estratégias. O posicionamento é consequência da 
estratégia de segmentação adotada pela empresa (Kotler & Keller, 2006).  

Assim, a estratégia do retalhista compreende toda a estrutura, visto que identifica o seu mercado-
alvo, o mix de produto, os serviços, o preço apropriado, a localização conveniente e as promoções 
que atraem os clientes, sendo estas a estratégias que são responsáveis pelo sucesso (Queiroz, 
Souza, & Gouvinhas, 2008). Segundo os mesmos autores, existe uma relação direta entre as 
variáveis estratégicas do retalhista e as decisões de marketing no processo de compra do 
consumidor (p. 66-67): 

• Mix de produto: corresponde à especificação do produto/serviço que o retalhista tem a 
oferecer ao cliente no processo de compra; 

• Preço: denomina-se como a variável do marketing que afeta diretamente as questões de 
lucro, custos, sortimentos de produtos e posicionamento em relação à competitividade do 
setor. 

• Promoção: desenvolvimento de programas para atrair o cliente, como também para motivá-lo 
a comprar por meio de informações, motivações, entre outros: 
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• Apresentação: compreende todos os atrativos da atmosfera da loja, como organização, cores, 
layout, decoração, com o intuito de incentivar o acesso do cliente ao estabelecimento e 
maximizar a satisfação do consumidor, ocasionando um crescimento em vendas; 

• Pessoal: a gestão de pessoas corresponde a um importante trabalho a ser realizado pelo 
retalhista pois elas mantêm contato direto com o público, interferindo no seu retorno à 
empresa. 

• Ponto: proporcionar conveniência ao cliente constitui para o retalho um diferencial, visto que 
um local isolado necessita de maior atratividade para atrair o cliente quando comparado a um 
local de fácil acesso. 

Assim, o papel do marketing na formulação e implementação da estratégia necessita de lidar 
constantemente com um ambiente de mudança, no qual sobressaem duas entidades: o mercado e a 
concorrência (Hooley, Saunders, & Piercy, 2005). Notando que o mundo está cada vez mais saturado de 
“ter”, o que lhe dá prazer são as experiências. Se incentivarmos a partilha, o cliente dedicará o seu 
tempo à promoção da nossa marca (Brito, 2012). 

Seguidamente, são expostos alguns conceitos que se podem revelar úteis para a definição de uma 
estratégia de sucesso de um retalhista. 

4.3. Branding 

 A marca “é a união de atributos tangíveis e intangíveis, simbolizados num logotipo, geridos de 
forma adequada e que criam influência e geram valor. Trata-se de um sistema integrado que promete 
e entrega soluções desejadas pelas pessoas” (Martins, 2006, p.8). Como tal, “Uma marca é um 
produto ou serviço que acrescenta dimensões que diferenciam de alguma maneira dos outros 
produtos ou serviços que servem para satisfazer a mesma necessidade. Essas diferenças podem ser 
funcionais, racionais ou tangíveis – relacionadas com a performance do produto da marca. Estas 
também podem ser mais simbólicas, emocionais ou intangíveis – relacionadas com o que a marca 
representa.” (Kotler e Keller, 2007, p. 274).  

Assim, a identidade da marca á um conjunto exclusivo de associações da marca que o gestor da 
marca aspira a criar ou manter, sendo que as associações proporcionam um quadro completo da 
identidade da marca, dando-lhes detalhes que ajudam a imaginar o que a marca representa, no qual 
se podem incluir elementos importantes da estratégia empresarial e do programa de marketing de 
marca que se tornaram ou deverão se tornar associações percetíveis e comunicáveis (Aaker, 1996). 

Como tal, o branding ou gestão da marca tem diferentes vantagens para os compradores: diz algo 
sobre a qualidade do produto, aumenta a eficiência da compra, e chama atenção para novos 
produtos, e para o proprietário da marca, dá facilidade de processar ordens e rastrear problemas, 
atrai lealdade de determinado grupo de consumidores; e protege legalmente contra eventuais cópias 
dos concorrentes (Cunha, 2010). 

Assim como os produtos têm uma marca associada, as lojas que prestam serviços ou vendem 
produtos também podem ter uma marca associada. É sempre importante a gestão de marca das lojas 
para aumentar a popularidade a sua popularidade, incrementar vendas ou cumprir um objectivo 
estratégico. 

4.3.1. Marca de Distribuidor 

Fazer branding das lojas é um processo complexo, sendo uma das ferramentas unificar uma gama de 
produtos com a mesma marca. A esta estratégia chama-se marca de distribuidor, que pode ter ou 
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não o mesmo nome da loja. Assim, consegue-se que os clientes identifiquem que só conseguem 
comprar aquela marca em determinada loja. 

A marca dos distribuidores é normalmente mais barata do que a do fabricante, com diferenças de 
preço que variam de 10% a 30%, devido a vários fatores, como: os retalhistas pagam preços mais 
baixos aos produtores; a crescente concentração da indústria alimentar que vende a retalhistas e 
permite a compra em grandes quantidades, com vantagem na obtenção de melhores preços dos 
produtores; a promoção da marca do distribuidor tende a ser mais barata do que a promoção da 
marca do produtor e as promoções das marcas do distribuidor tendem a concentrar-se nas 
exposições das lojas e tem um espaço maior nas prateleiras (Fontenelle & Pereira, 1996). 

Neste sentido, a marca de distribuidor (MDD) está em crescimento entre os retalhistas devido a 
diferentes razões, como sejam (Lee, 2004): 

• A marca do distribuidor tem uma oportunidade de crescimento de margens mais elevada do 
que a marca do fabricante; 

• As marcas do distribuidor ajudam os retalhistas a ganharem o controlo na luta pelo poder 
entre os retalhistas e os fabricantes (os retalhistas podem pedir aos fabricantes melhores 
termos para negociar tais como: politica de preços, prazos entrega ou prazos de pagamento);  

• Os retalhistas podem construir uma imagem distintiva da loja com a marca do distribuidor; 

• As marcas do distribuidor com uma forte imagem exclusiva podem desenvolver o tráfego e a 
lealdade da loja. 

Estudos dos mercados estado-unidense e britânico, referem o risco percebido em relação ao “value 
for money” na marca de distribuidor. Livesey e Lennon (1978) concluíram que o maior comprador da 
MDD foram os consumidores mais novos, tomando o risco de comprar produtos desconhecidos. 
Concluíram também que o consumidor geral vê a MDD como de pior qualidade que a marca de 
fabricante, e a qualidade do produto é percebida através da embalagem, rotulagem e imagem do 
produto no geral. Uma alternativa que ofereça a mesma qualidade e inovação que as marcas de 
fabricante numa MDD é um factor decisivo para o sucesso do branding de uma loja de distribuição.  

4.3.2. Marketing Digital  

Outra ferramenta que os retalhistas podem utilizar para aproximarem os consumidores à marca da 
loja é o Marketing digital, (internet marketing ou e-marketing). Este corresponde às iniciativas e 
acções que se encarregam de promover o produto ou gerir a marca nos meios digitais. 

Com o aparecimento do rádio, a promoção dos produtos deixou de se fazer exclusivamente de forma 
impressa e  a promoção teve de ser adaptada aos novos meios de comunicação. Quando apareceu a 
televisão, repetiu-se o mesmo fenómeno. Então com popularização da internet aconteceu o mesmo, 
começando em 1994 quando HotWired vendeu a primeira publicidade através de Baners. Os Banners 
são a forma mais comuns de publicidade na internet, com imagens ou animações que incitam a clicar 
para redireccionar à pagina do anunciante (Medoff, 2001). A indústria foi relançada em 2004 pelo 
novo modelo de negócio da “Web 2.0” (Web 2.0' Another Bubble?, 2006), onde o utilizador é ao 
mesmo tempo o criador e o consumidor do conteúdo. Este fenómeno deu origem ao social media e 
assim a uma nova forma de publicidade. 

Social media refere-se a criação, partilha e intercambio de conteúdos entre pessoas numa rede social 
(comunidade virtual) (Yang, 2008). O Marketing nos Social media refere a intenção de obter tráfego 
num local na internet, através da utilização de mecanismos presentes nos social media (Trattner, 
2012). A divulgação de uma marca feita de usuário para usuário é considerada mais credível, uma 
vez que é recomendada por uma pessoa em que se confere confiança (Schivinski & Dąbrowski., 
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2013). Este tipo de marketing motivado pela “Word-of-mouth”  (passa-palavra) tem se demonstrado 
mais produtivo através das diferentes plataformas dos Social media: Twitter,  Facebook, Foursquare, 
Google+, Instagram, Blogs, LinkedIn, ou YouTube.  

Empresas utilizam os Social media das mais diversas formas, chegando a redefinir modelos de 
negócio, e criar novos canais de marketing (Chung & Buhalis, 2008; Ulusu, 2010). Desta forma, as 
empresas criam relações mais fortes com os consumidores das lojas físicas e no comércio 
electrónico conseguem ultrapassar as barreiras de tempo e espaço no atendimento (Bolotaeva & 
Cata., 2010). 
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Capítulo III: Mercado Retalhista em Portugal 

Para formular alguma estratégia será relevante fazer um levantamento da conjuntura socioeconómica  
do mercado português. Como apresenta Rosa (2012), Portugal é o 11º país mais populoso da Europa. 
Também é um país envelhecido,  contando com 17,9% da população com mais de 65 anos (6ª 
posição a nível mundial). 

 Assim como podemos constatar por dados no Instituto Nacional de Estatística (INE, 2008), 55,5% 
dos estabelecimentos retalhistas Unidade Comercial de Dimensão Relevante (UCDR definido em 
Decreto-Lei 218/97, de 20 de Agosto) dedicavam-se ao retalho alimentar ou com predominância 
alimentar. Pode-se notar um grande crescimento no setor, uma vez que cerca de metade (54,6%) dos 
estabelecimentos analisados entraram em funcionamento após o ano de 2000 e somente 1,3% do 
total iniciou actividade antes de 1981.  
 
Segundo o estudo “Nielsen Market Track – Total Portugal” de Março de 2013, o mercado do grande 
consumo encontra-se em evolução positiva, mostrando um crescimento de 2,7% comparativamente 
com o mesmo período de 2012. Na análise por canal de distribuição, o comércio tradicional apresenta 
uma variação de -5,1%, para compensar o crescimento de 8,4% dos Hipermercados. Tanto a marca 
de distribuidor (MDD) como o primeiro preço (PP) apresentam evolução positiva já representando 
respectivamente 33,9% e 2,9% do total do mercado. 

Para a melhor compreensão do mercado retalhista em Portugal vamos apresentar as seguintes 
análises: 

1. Análise PEST  

PEST é um acrónimo para os ambientes Político, Económico, Social e Tecnológico do cenário 
externo que a empresa enfrenta. De seguida vamos analisar esses mesmos factores para o mercado 
retalhista português. 

• Politico: Alta fiscalização em diversos aspectos, Normas de Higiene e saúde, impacto 
ambiental, e controlo de desperdícios, regulamentos legais, que promovem procedimentos 
muito burocráticos, legislação orientada para a defesa do consumidor e a concentração do 
mercado impedindo o livre comércio. 

• Económico: Alteração nos padrões de consumo, níveis de poupança, perda de poder de 
compra, fraco crescimento económico em mercado estagnado, grande concentração no 
mercado, inflação e juro estáveis. 

• Social: Tendência do mercado em crescimento do retalho de proximidade, e declínio dos 
hipermercados, maior frequência de compra e menor gasto médio, mais compras rápidas, e 
de proximidade, menos tempo na loja, menos lealdade, diferenças geográficas no consumo. 
Comprador mais informado, à procura das melhores condições, preocupações ecológicas, 
envelhecimento da população, alterações do estilo de vida e estrutura familiar, diversidade 
étnica. 

• Tecnológico: Grandes avanços tecnológicos em fase de estudo de implementação no 
mercado, evolução a nível logístico e de rastreabilidade, aumento do lojas online, e métodos 
de pagamento automático. 
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2. Análise das 5 Forças de Porter 

Este modelo identifica cinco forças que afetam a competitividade: 

Ameaça de novas entradas 
• Grande concentração do mercado; 
• Limitações legais e burocráticas; 
• Elevados custos de publicidade/marketing.  

 
Poder negocial dos Fornecedores 

• Depende de quota de distribuição;  
• Parcerias para produtos marca própria, em que o fornecedor é que tem de suportar custos de 

publicidade, ou outros custos de promoção preestabelecidos segundo contrato;  
• Eliminação de intermediários.  

 
Poder negocial dos Clientes 

• Custo de mudança baixo ou inexistente;  
• Decréscimo do poder de compra. 

 
Rivalidade 

• Mercado estagnado; 
• Indiferenciação de produtos;  
• Necessidade de liquidez financeira.  

 
Ameaça de produtos substitutos 

• Mudança para marca de distribuidor, reajustamento da procura para produtos de primeira 
necessidade. 

3. Análise SWOT do comércio tradicional  

O principal objetivo da matriz SWOT é permitir um olhar objetivo das forças que actuam no mercado. 
SWOT também é um acrónimo, que a seguir apresentamos, assim como à sua analise. 

 

Strengths (Forças) 

• Proximidade dos clientes;  
• Aposta nos produtos frescos de qualidade;  
• Adaptação às necessidades do cliente;  
• Vantagem nas compras diárias, de impulso, ou de conveniência, menos de 8 categorias de 

produtos. 
 
Weaknesses (Fraquezas) 

• Desvantagem nas compras grandes, com mais de 9 categorias de produtos; 
• Variedade de sortido. 

 
Opportunities (Oportunidades) 

• Repensar o modelo de supermercado;  
• Reforçar proximidade com o cliente;  
• Integrações e associações; 
• Marcas do distribuidor. 

 
Threats (Ameaças) 

• Impossibilidade de responder a concorrência; 
• Entrada de novos concorrentes;  
• Aumento da concentração no mercado; 
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• Marcas do distribuidor;  
• Diminuição do poder de compra. 

4. Players 

A grande distribuição, ou distribuição moderna tem vindo constantemente a aumentar a sua 
expressão face ao comércio tradicional, sendo que os canais tradicionais mantêm a sua importância 
em certas regiões geográficas mais que outras. Segundo dados da APED (Associação Portuguesa de 
Empresas de Distribuição), Portugal continua a ser dos países europeus com mais estabelecimentos 
de comércio tradicional, apesar do setor da distribuição ter níveis de concentração relativamente 
elevados, por via das aquisições da Sonae (compra do Carrefour), da Jerónimo Martins (aquisição 
dos supermercados Plus), de novos investimentos e da falência de outros players. 

Segundo o ultimo ranking da APED disponível à data (2011), as empresas que constituem esta 
associação apresentam um volume de negócios de 15,7 mil milhões de euros, representando um 
aumento de 0,3% em relação a 2010, e correspondendo a 9,2% do PIB português. 

 

Figura 8 : Volume de negócios (adaptado APED, 2011) 

• Sonae 

O grupo Sonae é reconhecido em diversas áreas de negócio. Entre elas telecomunicações 
(Sonaecom), centros comerciais (Sonaesierra), entre outras. Sendo a mais relevante para este 
estudo a Sonae MC que atua na área do retalho. A Sonae MC foi percursora na revolução do 
mercado português, com a abertura do primeiro hipermercado em Portugal, o Continente em 
Matosinhos em 1985. Desde então tem vindo a assumir-se como líder de mercado nacional, no 
retalho, com um conjunto de formatos e insígnias distintas; Continente e Continente Modelo 
(hipermercados), Continente Bom Dia (supermercados pequenos) (SONAE, 2013). 

A Sonae também procura quota de mercado no mercado tradicional, ou pequena distribuição de 
proximidade, desta vez através das lojas em regime de franchising MeuSuper, procurando converter 
as antigas lojas, e criar novas lojas entre 100 a 500 m2 com elevado trafego pedonal  (MeuSuper, 
2013). 

• Jerónimo Martins 

Fundado em 1792, é um grupo português que opera nos setores da distribuição, da indústria, e dos 
serviços sempre relacionados com a área alimentar. O grupo lidera num mercado com cerca de 10 
milhões de consumidores nos mais de 370 supermercados Pingo Doce, assume uma posição 
diferenciadora do mercado com uma política de preços baixos todos os dias, com grande ênfase na 
qualidade dos frescos, atendimento e proximidade com o cliente (JeronimoMartins, 2013). 

O grupo Jerónimo Martins é líder no comércio grossista através dos cash & carry Recheio com 
vendas de 792 milhões de euros a 31 de Dezembro de 2012. No comércio tradicional o grupo tem as 
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mercearias Amanhecer, cujo projeto assenta na renovação de mercearias que beneficiam de 
condições especiais no Recheio (Recheio, 2013). 

• Auchan  

O grupo Auchan que hoje está presente em treze países foi fundado por Gérard Mulliez, em 1961 
com apenas 30 colaboradores. Hoje em dia é o segundo maior grupo de distribuição francês, e 10° 
maior do mundo, com 60.2 mil milhões de euros de receitas depois de impostos (Auchan, 2013). 

Presente em Portugal no setor da distribuição, a companhia gere 23 lojas Jumbo, 10 unidades Pão de 
Açúcar, 29 lojas Box, 22 gasolineiras Jumbo, 22 espaços Saúde e Bem-Estar, 6 Óticas Jumbo e uma 
loja Jumbo Natureza, sendo o terceiro maior player nacional em volume de vendas nacional, com 
perto de metade das vendas  do segundo player. Ainda se manifesta no retalho tradicional através do 
programa de Partenariado, em que através de acordos com retalhistas independentes disponibiliza a 
venda da marca Auchan (MDD) e Polegar (PP).  

• Dia  

O grupo Dia foi fundado em 1979 em Madrid e pertence ao grupo Carrefour.  Entrou em Portugal 
através da aquisição das lojas MiniPreço pioneiras no setor discount. É constituido por mais de 570 
Lojas, das quais mais de 200 em franquia, através das quais está presente no pequeno retalho de 
proximidade (Dia, 2013). 

• Os Mosqueteiros 

O Grupo agrega um conjunto de empresários independentes, designados Aderentes, que são donos 
e responsáveis, na íntegra, pela gestão de cada ponto de venda. Os diferentes Aderentes beneficiam 
de um conjunto de estruturas comuns de vendas, logística, direcção comercial, desenvolvimento, 
qualidade, entre outros, sendo também co-dirigentes desta estrutura a montante do seu ponto de 
venda, dedicando à sua gestão um terço do seu tempo (Tiers-Temps). Operam com a insignia 
InterMarché (Mosqueteiros, 2013). 

• E.Leclerc 

O movimento E. Leclerc é o único grupo europeu que oferece a oportunidade aos jovens 
trabalhadores de se tornarem proprietários da sua loja. Antes de se tornar aderente da insígnia, o 
colaborador E. Leclerc tem de ter trabalhado no seio do Movimento durante vários anos e ocupado 
com sucesso uma função de director de loja. Este colaborador deve também ser apadrinhado pelo 
aderente para quem trabalha e depois, eventualmente, por outros aderentes. Esta lógica de 
apadrinhamento é fundamental porque mantém o espírito de solidariedade do movimento E. Leclerc. 
Os aderentes devem respeitar algumas regras simples que codificam as práticas: vender ao mais 
baixo preço, distribuir 25% dos lucros aos seus colaboradores, participar voluntariamente na gestão 
das ferramentas colectivas do Movimento e aderir aos dispositivos contratuais destinados à assegurar 
o bom desenrolar das cessões de lojas (E.Leclerc, 2013). 

• Coviran 

Coviran, é uma coperativa de supermercados espanhol, virada para o associado, que faturou, em 
2012, 575 milhões de euros. (Coviran, 2013). Entrou em Portugal em 2011 com a instalação da 
plataforma logistica de Aveiro, em 2012 abriu uma plataforma no Algarve, e em 2013 outra em 
Lisboa. A Coviran conta com 60 sócios e 91 lojas em 13 distritos. Têm o objetivo de chegar aos 150 
pontos de venda em 2014.  
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Apesar de estes serem os Players de maior relevância para este estudo, existem muitos mais. Ainda 
para os comerciantes do retalho tradicional, existe uma rede de distribuidores grossistas 
intermediários que tomam relevância consoante a localização geográfica, tais como: 

Unimark: uma cooperativa grossista que se unifica oferecendo as mesmas promoções e condições de 
compra aos retalhista associados, que se identificam através da insígnia Aqui é fresco e marca 
própria (MDD) UP.  (Uni.Mark, 2013). Nos seus associados grossistas existem exemplos de 
desenvolvimento de projectos de fidelização dos retalhistas como é o caso do M.Cunha que detêm a 
insígnia Lojas Viva e a marca exclusiva liderPrice  (M.Cunha, 2013). 

Unapor: a união de armazenistas de produtos alimentares, A.C.E. com funçoes semelhantes a 
Unimark, em que os grossistas associados revendem a mesma marca própria (MDD) Perdiz, Limpa 
bem, e Real, dando especial importância aos artigos de higiene  (Unapor, 2013). 

CNR: a central nacional de retalhistas, resultante da fusão de três centrais retalhistas (Censul, 
Interdisgal e Asnor), com o objectivo das empresas associadas comprarem em grupo e com preços 
que tendem a tornar-se equivalentes aos das grandes superfícies, sendo portanto, vantajosos para o 
consumidor final  (CNR, 2010). 

Makro: filial do grupo Metro, o 3° maior grupo de distribuição mundial, e assume-se como líder no 
mercado grossista em que se diferencia pela diversidade na oferta a profissionais  (Makro, 2013). 
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Capítulo IV : Metodologia 

1. Método de pesquisa  

Tendo em conta a literatura consultada, não existe um consenso sobre as variáveis que permitem 
caracterizar o perfil do consumidor, dada a complexidade do processo de tomada de decisão do 
consumidor. Por isso, o trabalho desenvolvido consistiu num estudo empírico, de natureza 
exploratória, sobre uma amostra populacional, que se pretende representar o mercado consumidor, 
visando atingir os objectivos do presente estudo e responder às questões levantadas no capítulo I. 

A análise empírica incluiu 3 fases: uma primeira fase, de natureza qualitativa, com recurso a focus 
groups. Com este instrumento pretendeu-se simular o comportamento do mercado, questionando 
vários grupos etários, desde jovens até à terceira idade, com padrões comportamentais 
reconhecidos, relativamente a hábitos de compra e percepção do mercado. Entendeu-se ser este o 
melhor meio, para obter uma caracterização e contextualização dos aspectos percepcionados como 
relevantes em termos competitivos pelos clientes, permitindo cumprir o objectivo de reconhecer os 
factores de sucesso no setor para os consumidores (Tull & Hawkins, 1993). A partir dos seus 
resultados, seguiu-se outra pesquisa qualitativa (fase 2), desta vez conduzindo entrevistas de 
profundidade a peritos, que permitiram elaborar curvas de valor acerca das empresas em que estão 
inseridos, para aferir se a visão sobre os elementos competitivos é comum entre os casos de 
sucesso, e assim comparar os factores de sucesso com os indicados pelos consumidores. Seguiu-se 
uma terceira fase consistindo numa pesquisa quantitativa em forma de questionário, para aferir quais 
os elementos mais valorizados pelos clientes, assim como outros aspectos que permitam dar 
resposta aos restantes objectivos. Dados os questionários permitirem obter dados mais específicos, 
pode esta ferramenta produzir resultados úteis para a elaboração de recomendações estratégicas 
(Shaver, 2006). Este método de investigação, considerando tanto pesquisa quantitativa, como 
qualitativa, é considerado fundamental em qualquer pesquisa de marketing (Malhotra, 2006). 

Adicionalmente, pensou-se ser relevante analisar, entre os elementos considerados como relevantes 
pelo consumidor, quais destes se prendem meramente com factores utilitários (racional, objectivo) e 
quais envolvem componentes hedónicas (sensorial, afectivo) (Spangenberg, 1997).  

2.  Recolha de dados  

2.1. Fase 1 - Abordagem qualitativa: “Focus Groups” a 
consumidores 

Nesta fase, a investigação com características descritivas e exploratórias, incidiu sobre focus groups, 
constituídos por potenciais e actuais consumidores, com traços característicos suficientes para 
representar o mercado. Aos participantes foi pedida a opinião individual, e a interacção com os outros 
participantes do grupo, existindo dois moderadores que escolheram pontos de vista contrários para 
estimular a discussão no grupo.  

 A cada participante foi pedido para identificar os principais elementos de valor que considerava 
serem  oferecidos no mercado. Em seguida, decidirem quais desses factores deveriam ser 
eliminados, por já não representar valor para os participantes. Depois decidirem que factores não 
eliminar por completo mas reduzir. A seguir inquiriu-se novas fontes de valor não existente, que 
permitissem  criar  procura, e valor no mercado, assim como dos que já existem quais deviam ser 
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mais valorizados, guiando a entrevista para tentar obter a grelha “Eliminação, Redução, Elevação e 
Criação” da Blue Ocean Strategy (BOS) anteriormente mencionada. 

Apesar das entrevistas serem eficazes na obtenção dos dados pretendidos, foi tomado em 
consideração a subjectividade do entrevistado, emoções e motivações das respostas. Conjuntamente 
com a flexibilidade da estrutura, os factores anteriormente mencionados incrementaram o grau de 
dificuldade na interpretação dos dados obtidos neste tipo de pesquisa (Malhotra, 2006).  

2.2. Fase 2 – Abordagem qualitativa: Entrevistas em profundidade 
a gestores e peritos no comércio tradicional  

Nesta etapa foi contactado um painel de peritos das organizações relevantes no mercado, foi enviado 
um guião da entrevista e agendada a mesma. Foram avaliados os elementos que representavam 
valor referidos pelos consumidores na fase anterior, através de perguntas fechadas aferir a curva de 
valor existente, e perguntas abertas sobre as seis opções estratégias para encontrar novas curvas de 
valor (ver ponto 4.1 do capítulo II). 

Começou-se por inquirir sobre potenciais indústrias alternativas, para não apenas imitar os 
concorrentes. De seguida, analisou-se nichos de mercado que pudessem ter interesse, e ser 
alternativos. Em relação à 3ª opção estratégica, examinou-se a cadeia de compradores, já que muitas 
vezes os compradores podem não ser os consumidores finais, ou podem ser menos importantes que 
os influenciadores. Posteriormente, analisaram-se todas as ofertas complementares, na expectativa 
de encontrar valor inexplorado. Em quinto lugar, estudou-se o estímulo emocional/hedónico ou 
funcional para alem dos já conhecidos. Por ultimo, foi inquirido o contexto temporal (Kim &  
Mauborgne, 2005).  

Ainda se questionou sobre a estratégia já implementada,  averiguando se a orientação da curva de 
valor estaria direccionada para os elementos realmente valorizados pelos clientes e que representam 
o diferencial competitivo. Aferiu-se se a curva de valor transmite nitidamente um perfil estratégico 
diferente do perfil generalizado do setor. Por ultimo, questionou-se, se a estratégia tem uma 
mensagem consistente, se o slogan era apelativo e claro anunciando uma oferta verdadeira aos seus 
consumidores, questionando se tal é feito correctamente ou tido em consideração (Kim &  
Mauborgne, 2005).  

2.3. Fase 3 - abordagem quantitativa: questionário dirigido aos 
consumidores 

Tendo por base os aspectos relevantes mencionados nas fases anteriores, aferiu-se o que o cliente 
dá mais destaque, com recurso a perguntas fechadas sobre os mesmos elementos que acrescentam 
valor. No fim foi deixada uma questão aberta solicitando sugestões. Ainda para validar as curvas de 
valor obtidas da fase 2, foi questionado se as mesmas proporcionariam utilidade escepcional para o 
comprador. Ainda, indagou-se acerca do preço praticado ser acessível para o mercado, se os custos 
são suportados pela margem de lucro, e se existiriam obstáculos que pudessem ser antecipados? 

Para obter resultados de todas as faixas etárias (de consumidores maiores de 18 anos), das mais 
diversas condições demográficas foram aplicados questionários de duas formas:  questionários 
online, para facilitar a resposta e recolha dos mesmos, e questionários presenciais aos clientes das 
lojas que mostraram disponibilidade para tal, prevendo a fraca adesão da população mais idosa aos 
questionários online.  
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2.3.1. Elaboração e Organização do questionário 

A estrutura do questionário divide-se nos hábitos de consumo e atitudes de compra, seguida do perfil 
do consumidor. Na primeira etapa pretendeu-se obter dados sobre o modo de compra no comércio 
tradicional, e na segunda parte pretendeu-se traçar um perfil demográfico. A análise dos dados foi 
iniciada pelo perfil demográfico, para conhecer de antemão o perfil do consumidor que respondeu o 
inquérito. Foram empregues escalas de tipo Likert para quantificar a importância atribuída aos vários 
aspectos questionados, com 7 graus na resposta, desde 1 (desvalorizo totalmente) a 7 (Valorizo 
totalmente) (Hill, 2009). 

O questionário encontrava-se dividido nas seguintes partes: 

• Conjunto inicial de perguntas acerca do carácter demográfico e hábitos de consumo; 

• 10 questões sobre características do comércio tradicional (presente) 

• 16 questões sobre o que é utilizado no comércio tradicional 

• 16 questões sobre como melhorar o comércio tradicional (futuro) 

• um sugestão final para o comércio tradicional 

As questões eram de resposta fechada com sete opções de resposta. A escolha por uma escala 
ímpar de opções de resposta, derivou de ser considerado que as variáveis analisadas eram bipolares. 
Escalas ímpares com um ponto neutro, que não força uma resposta positiva ou negativa, seguem a 
sugestão de Hill e Hill (2009) que consideram que todas as opiniões e atitudes são variáveis 
bipolares. 

As variáveis foram medidas sem recurso a escalas existentes, ou seja, cuja aplicabilidade e 
integridade nunca foi validade. Sublinha-se assim o carácter empírico e experimental deste estudo. 

Para caracterizar o comércio tradicional na actualidade foi utilizada uma escala tipo de Likert de 7 
pontos cujos extremos são “7” “é muito importante” e “1” “não é nada importante”, onde é solicitado 
ao inquirido que indique o grau de importância que atribui a cada característica. Esta escala foi 
elaborada com base nas variáveis do marketing mix, e nos dados obtidos no decorrer dos focus 
groups. Com esta escala visa-se elaborar a curva de valor do setor. 

Para questionar o que era adquirido no  comércio tradicional, foi questionado “Em que medida avalia 
a importância de adquirir as seguintes rubricas no comércio tradicional?”. As opções de resposta 
derivaram das respostas dos focus groups previamente conduzidos, tendo sido utilizada uma escala 
de 7 pontos ancorada pelos extremos  “7” “é muito importante” e “1” “não é nada importante”.  

Para validar algumas sugestões de estratégias para a melhoria do futuro do setor previamente 
debatidas nos focus groups, e algumas sugestões decorrentes das entrevistas aos peritos, foi 
utilizada mais uma vez a escala de 7 níveis. 

2.3.2. Pré-teste 

Um pré-teste pretende avaliar a adequação do questionário, a eliminação de problemas latentes, a 
avaliação da duração de resposta ao questionário e a obtenção dos objectivos pretendidos, sendo 
recomendado por diversos autores (eg. Hill e Hill, 2009; Churchill & Peter, 1998). Segundo Reynolds, 
Diamantopoulos e Schlegelwilch (1993), a amostra de pré-teste deve ter pelo menos cinco elementos, 
e o mesmo deve ser feito por entrevista pessoal, para o investigador poder observar o inquirido a 
responder. Assim foi realizado um pré-teste para verificar a clareza e adequabilidade do questionário, 
tendo sido aplicado o questionário a uma amostra seleccionada de 5 elementos. Sob observação 
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atenta, após os primeiros 3 questionários, foram postas as mesmas dúvidas, que foram consideradas 
e corrigidas para o questionário final, como também foi revista a extensão do mesmo. Após estas 
alterações, o questionário foi aplicado a mais 3 indivíduos que não levantaram qualquer dúvida que 
justificasse a alteração do questionário, comprovando a adequabilidade do mesmo. Foram assim 
aplicados 6 questionários de pré-teste com o tempo médio de resposta de 5 minutos. 

2.4. Recolha de dados 

A população alvo é constituída por residentes em Portugal, com mais de 18 anos. Na selecção da 
amostra recorreu-se a um método não probabilístico, a amostragem por conveniência, que se baseia 
na disponibilidade dos inquiridos e em que a sua probabilidade de pertencer à amostra não é igual à 
dos restantes participantes. Apesar das conclusões que se conseguem obter só se puderem aplicar à 
amostra recolhida, não podendo ser extrapolados para toda a população sem ajustamentos, este 
método é mais rápido, barato e fácil (Hill e Hill, 2009). As amostras de conveniência são 
frequentemente usadas em investigações exploratórias, como é o caso do presente estudo, em que o 
objectivo é obter resultados aproximados (Tull & Hawkinns, Marketing research: measurement and method: 
a text with cases, 1994). 

Após aprovação do questionário pelo responsável do estabelecimento, o mesmo foi aplicado 
presencialmente a alguns clientes que tiveram disponibilidade para participar, fazendo uso de um 
tablet electrónico e acesso à internet. Antes de aplicar o questionário ao inquirido, o mesmo foi 
brevemente justificado, agradida previamente a participação e assegurado o anonimato das 
respostas obtidas. Os resultados apresentados de seguida foram obtidos através da aplicação para 
inquéritos do Google drive. Por demostrar-se um trabalho que consumia muito tempo, e também 
porque muitos consumidores não estavam receptivos à resposta ao inquérito, justamente pelo pouco 
tempo que tinham destinado a ir ao comércio tradicional, também foi aplicado o inquérito em canais 
online seguros. 

2.5. Técnicas Aplicadas 

Numa primeira fase fez-se uma analise estatísticas começando com a aplicação de uma análise 
factorial para reduzir o número de variáveis a analisar respeitantes aos factores que determinam a 
compra no comércio tradicional, numa segunda fase efectuou-se uma análise de clusters para 
agrupar homogeneamente os respondentes consoante o seu perfil, e valorização dos factores 
determinantes na compra. O porque da sua utilização e as suas vantagens serão descritas no 
próximo capitulo, quando as mesmas estejam a ser utilizadas. Por ultimo foram aplicadas outras 
técnicas de analise, que fazem parte da metodologia Blue Ocean Strategy, que foram descritas no 
ponto 4.1 do capitulo II. 
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CAPÍTULO V: Análise e Discussão dos Resultados do 
Estudo 
De seguida serão apresentados os dados obtidos nas varias interacções com as  amostras 
populacionais. Os dados encontram-se estruturados de forma a facilitar a compreensão dos 
resultados, tendo sido objecto de um tratamento estatístico pelo software SPSS (Statistical Package 
for Social Sciences), e apresentados fazendo recurso a figuras e tabelas. 

1. Focus groups 

Começamos por considerar os resultados obtidos meramente exploratórios, e de grande ajuda para 
perceber melhor o comportamento do consumidor. Mas para poder concluir objectivamente, 
utilizaram-se os resultados desta recolha - a perspectiva por parte dos consumidores - para a 
elaboração das perguntas dos questionários aos consumidores na etapa de análise quantitativa. 

Inicialmente foram conduzidos 3 focus groups, com 10 participantes cada, utilizando dois 
moderadores, que propunham posições opostas um ao outro, para assim promover a discussão 
(dual-moderator group). Com duração aproximada de 2 horas, onde à medida que a discussão era 
aprofundada, os participantes interagiam mais efusivamente. No entanto, foi percebido que as 
respostas começavam a ser adivinhadas após a segunda iteração. Para isto foram feitos mais 3 mini 
focus groups, com 5 participantes e aproximadamente uma hora de duração, com grupos mais 
homogéneos direccionados a setores especificos de mercado. 

As componentes demográficas foram extremamente variadas, sendo o participante mais novo um 
estudante universitário masculino de 20 anos, e a participante mais idosa uma dona de casa, 
reformada com 72 anos. Foram abrangidos pelos focus groups jovens estudantes, jovens 
trabalhadores em processo de constituir família, trabalhadores activos em famílias consolidadas, 
ambientes urbanos de alta densidade populacional, ambientes rurais, reformados, desempregados, 
homens solteiros, e nichos de mercado como consumidores vegetarianos, biológicos, entre outros. 
Consideramos assim que se conseguiu abranger uma amostra suficientemente representativa do 
mercado. A grande maioria dos participantes que recorriam ao comércio tradicional, responderam que 
estavam muito satisfeitos com os serviços prestados, o que se prende com a proximidade 
característica deste mercado, e porque simplesmente, nas palavras dos consumidores, “se não 
gostasse, não ia lá, ou ia a outro”. 

Derivado das diferentes formas como os entrevistados viam o comércio tradicional, achámos 
relevante na abordagem quantitativa, questionar se o modo de utilizar o comércio tradicional tinha um 
cariz alternativo à grande distribuição, ou se era usado de modo complementar, para posteriormente 
tirar ilações sobre este aspecto. Mas de um modo geral os entrevistados referiram tanto ir ao 
comércio tradicional como à grande distribuição. 

Quando questionados sobre o que compravam na grande distribuição, ao participantes foram 
recorrentemente mencionando ideias como “menage e artigos de limpeza tipo papel higiénico”, 
promoções e politicas de fidelização de clientes aliadas da “marca de distribuidor da grande 
distribuição”, bem como artigos complementares a alimentares como produtos electrónicos e 
vestuário.  

Em relação às secções ou categorias valorizadas no comércio tradicional, os participantes referiram: 
“talho” “peixaria” “fruta, mais feia, não ser de grande produção”, “o peixe do continente é mais fresco 
do que do pingo doce, mas prefiro sempre da praça”, “não consigo comprar carne no talho dos 
hipers”, “o próprio agricultor é que está a vender, nas feiras”, “mais próximo da pessoa que fez”, “sou 
capaz de me deslocar até mais longe para ir procurar produtos específicos, e até pagar mais”.  
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O que levava os participantes a procurar o comércio tradicional incluia o ser “orgânico”, “biológico”, 
“produtos frescos”, “fiado, ajuda”, “proximidade geográfica”, “comprar a granel e não embalado”, e a 
“dimensão das lojas”. Foi ainda comentado que “o comércio tradicional até pode ser um pouco mais 
caro, mas com preço dos combustiveis, fica mais cara a deslocação a grande superfícies”, 
“deslocava-me mais longe para comprar frutas e legumes” e, “para o consumidor sem carro, é mais 
acessível o comércio tradicional”. 

Sobre o horário de funcionamento, foi referido pelos participantes que: “o comércio tradicional tem de 
abrir mais cedo, pelo menos às 8, mesmo que esteja aberto até mais tarde”, “eu faço as compras ao 
fim do dia, a não ser que seja ao fim de semana”, “se está fechado a hora de almoço, vou a outro 
sitio”, “quando as grandes superfícies abrem o pequeno comércio perde” e ainda existiram várias 
pessoas que sugeriram que “as lojas deviam estar abertas 24 horas por dia, pelo menos uma”, e que 
as “compras pela internet acrescentariam mais valor se fizessem entregas 24 horas por dia”. 

Em relação ao preço a maioria dos participantes opinou que “se faltar qualquer coisa, sei que no 
comércio tradicional vai ser mais caro, mas compro à mesma”. Já em relação as promoções, as 
opiniões estavam muito divididas: desde “atraem toda a gente” a “não promoções na comida”. Alguns 
dos clientes não trocariam de marca, se a concorrência se encontrasse em promoção: “não ponho 
preço na qualidade”, mas quem não tem uma marca pré-escolhida opta pela promoção, “a vista é 
selectiva”, segundo alguns participantes. 

Em relação aos artigos com embalagens não reconhecidas no mercado português, as opiniões 
encontravam-se muito divididas. Apesar de muitos participantes estarem conscientes que marcas 
como a Nestlé têm as embalagens em português, mas que não são produzidas em Portugal, 
afirmaram “a embalagem estar em espanhol faz-me logo confusão”, e “se eu gasto, e está mais 
barato, claro que levo”. 

Um grupo significativo de participantes só comprava artigos de marcas que estivessem associados a 
boas praticas ambientais, ou que, pelo menos, não estivesse associado a polémicas de más praticas. 
Notou-se também, ao mesmo tempo, que os participantes procuravam estar educados sobre marcas 
que usavam e “ler as etiquetas dos artigos”.  Em relação a esta atitude, conseguiu-se identificar um 
padrão relativo à idade. 

A maioria dos participantes que recorriam ao comércio tradicional mencionou que o “atendimento é 
muito importante” : “detesto ser atendida por pessoas mal educadas”, “também não gosto de 
atendimento de venda agressivo”, e “mais do que ser simpático, ser bom profissional”. Notou-se 
também a existência de várias opiniões: “quando as pessoas são tão simpáticas, dá vontade de 
voltar”,  ou “tanto me sinto mal numa loja muito grande, como uma muito pequena e desarrumada”. 

Os participantes concordaram que uma loja de referência, tem de ter “qualidade” “confiança” 
“atendimento informativo” onde “acabo por ir ao mesmo, porque já me conhece”. Quando foram uma 
vez, e tiveram uma boa experiencia, acabam por voltar porque já se criou uma empatia. Quando 
foram solicitados conselhos dos participantes para promover o comércio tradicional, obtiveram-se 
opiniões como “variedade”, ter “vários serviços no mesmo local”, convívio no “agrupamento do 
comércio local”, “lojas mais especializadas em determinado setor”, obtendo muita ênfase o “apostar 
na qualidade, informar e promover proximidade com o  produtor”, “promover os artigos que fazem a 
diferenciação”, bem como artigos que não são produzidos em grande escala, “dizer isto é português”, 
“promover inquéritos de satisfação” e “destacar o local de produção e a qualidade”. 

Quando questionados acerca de motivos de insatisfação, foi mencionado a falta de pessoal, ou a falta 
de capacitação/motivação para resolver problemas, mas nenhum participante conseguiu apontar 
algum elemento ou secção que pudesse ser eliminado num supermercado, sempre pensando nas 
necessidades de todos os consumidores, e não apenas de um grupo específico. Pode-se assumir 
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que se queremos atingir um segmento de mercado como os consumidores vegetarianos, poder-se-á 
eliminar o talho e produtos relacionados, por exemplo. 

Ao perguntar que novas funcionalidades seriam interessantes incorporar num supermercado, 
existiram as mais diversas respostas em várias áreas de actuação, mas de um modo geral todos 
confluíram para um supermercado aberto 24 horas, com uma grande variedade de produtos. Ainda 
foram referidas a semelhança com as farmácias e as livrarias, podendo um artigo que não está 
disponível ser encomendado e recebido num curto período de tempo. Em relação às entregas a 
domicilio também poderem ser feitas durante as 24 horas. Ainda houve ideias mais ambiciosas em 
que os participantes propunham ir ao supermercado apenas degustar produtos, ou adicionar uma 
lista de compras virtual, que seria entregue em casa, ou que estaria disponível na saída da loja pronta 
a levar, sem haver a necessidade de empurrar um carrinho físico. Foi ainda mencionado o facto de 
ter a maior variedade de serviços disponíveis num mesmo local e permitir a comparação  do preços 
em tempo real com outros supermercados. Os vários intervenientes mencionaram ainda a comida 
pronta a levar, ou o espaço para preparar comida. 

Para concluir, foi ainda mencionado que ao “enfatizar que é mercado tradicional, as pessoas sentem-
se bem a ajudar o mercado tradicional”, assim “cada loja deve ter características próprias” e 
diferenciadoras como “ter marcas que não estejam nas grandes superfícies”, nunca esquecendo “se é 
para por mais caro, não!” e “fazer um cabaz, que viriam trazer a casa periodicamente”. Mas foi 
mostrada uma preocupação em “modernizar o comércio tradicional, já que muitos dos comerciantes 
têm filhos que podem ajudar”. 

2. Entrevistas a peritos do comércio tradicional 

Nesta etapa foram abordados todos os modelos de comércio tradicional relevantes para este estudo, 
que se encontram descritos nos players de mercado já mencionados. Após alguma dificuldade em 
obter a colaboração dos responsáveis nacionais de alguns projectos, decidimos focar as entrevistas 
nos responsáveis ou gerentes de loja. Para assim obter representantes de todos os projectos, foram 
entrevistados Juan Ramon Freiria Gallego, diretor de vendas da Coviran em Portugal, Aníbal Graça, 
responsável pelro programa de parcerias da Auchan en Portugal, José Toscano, sócio gerente dos 
supermercados Sampedro, Pedro Capaz, sócio gerente dos supermercados Ten to Ten, e 
representantes de muitos outros supermercados independentes como o Vip de Cascais, FreshMarket 
da Bobadela, o Azeitona Supermercado Express de Alvalade, entre muitos outros mais e menos 
conhecidos. Assim como ainda obtivemos representação das várias insígnias entre elas Spar, Ponto 
fresco, MeuSuper, até tendo a colaboração da Primeira loja Amanhecer que abriu em Lisboa, para 
não falar de antigas lojas GI, e outros projectos mencionados. Ainda foi entrevistado o ex-director 
geral da APED, e consultor em distribuição, professor José António Rousseau, várias vezes citado ao 
longo desta dissertação. 

Este método de entrevistas em profundidade semi-estruturadas,  em que um guião foi seguido mas 
com abertura para outras perguntas suscitadas pelo desenrolar da entrevista (ver Anexo 1), 
proporciona contacto directo para a recolha de dados relevantes e permite obter várias perspectivas 
acerca do posicionamento actual do comércio tradicional, além de perspectivas para o futuro. A 
estrutura da entrevista compunha-se de primeiro, uma caracterização do mercado (oferta e procura), 
seguida de uma avaliação das estratégias seguidas. 

Foram incluídas questões relativas a componentes do Marketing-mix, a fim de delinear de uma forma 
geral como os diferentes players do mercado visavam atingir o mercado-alvo. Pretendeu-se ouvir a 
opinião dos entrevistados relativamente a variáveis fundamentais: produto, preço, distribuição e 
comunicação, processos, pessoas e ambiente físico  (Booms & Bitner., 1981). Apesar de ser referida a 
análise destas sete variáveis como sendo a mais abrangente para o setor dos serviços, é difícil falar-
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se na venda de produtos, sem falar no valor a nível dos serviços prestados, destacando-se o 
elemento intangível do comportamento humano como a maior factor de diferenciação. 

A primeira questão colocada aos entrevistados abordava a forma como viam o mercado, e como 
estava a correr o negócio. As respostas foram categóricas, ao afirmar o incremento da concorrência 
por parte da grande distribuição, com cada vez mais empresas no setor a abrir falência ou a 
apresentar resultados de falência técnica. Foi salientado o facto da grande distribuição responder 
com pontos de venda cada vez mais próximos do consumidor, o que, por um lado, indica que o 
mercado de proximidade é um mercado com potencialidades para ser explorado, mas que por outro 
lado,  indica que a grande distribuição está a asfixiar o comércio tradicional. 

Quando questionados acerca da tendência do negócio nos últimos três anos, de uma forma muito 
optimista, de uma maneira geral, os entrevistados apontaram para uma leve crescimento sustentado. 
Ainda referiam que as condições de mercado tem actuado como uma selecção natural, em que 
apenas os mais aptos sobrevivem, sendo aqueles que tem tido a capacidade para se adaptarem ao 
mercado 

Os entrevistados, inquiridos sobre épocas em que o negócio esteve melhor, e sobre se era feito 
alguma coisa de diferente, referiram apenas o fraco poder de compra dos consumidores, e a 
mudança nos hábitos de consumo, bem como o falecimento de muito bons clientes. 

Ao questionar de onde provinha a concorrência, não existiu nenhum entrevistado que referisse o 
comércio tradicional, o que nos leva a concluir que o comércio tradicional não considera existir 
concorrência entre si, sendo,de um modo geral, a cadeia Pingo Doce apontada como a fonte de 
maior concorrência, quer pelo posicionamento adquirido na mente do consumidor, quer pela 
proximidade geográfica com o mesmo. 

Foi considerado que a qualidade nas frutas e legumes assim como a proximidade com o cliente, 
distingue verdadeiramente o comércio tradicional. Foi ainda mencionado que existe a preconcepção 
de que secções como talho e peixaria não são tão frescas na grande distribuição, dando mais 
confiança ao comércio tradicional, o que poderia ser “uma oportunidade a explorar para o 
crescimento do negócio”. Quando questionado o ponto de vista dos entrevistados sobre os motivos 
que levam os consumidores ao comércio tradicional em vez de à grande distribuição, foi considerado 
que existe um vínculo afectivo, formado por longos períodos de convivência, mas que “isto funciona 
tanto como um aspecto negativo como positivo”. 

De seguida, foi questionada a opinião do responsável de loja, sobre o que levava os clientes a 
deslocarem-se à grande distribuição e não fazerem todas as compras no comércio tradicional. Esta 
questão foi muito sensível para muitos dos entrevistados, não conseguindo todos responder 
objectivamente. Foram apontados os cartões de fidelização e as fortes campanhas psicológicas de 
publicidade como determinantes na escolha, sendo afirmado categoricamente que os preços não 
influenciavam a escolha do consumidor. 

Desde a perspectiva dos inquiridos foi amplamente validada a hipótese de que os clientes escolhem o 
comércio tradicional por apelos hedónicos, sendo mais subjectivo e pessoal que o valor utilitário, 
Apesar do resultado final de fazer compras  na grande distribuição seja o mesmo, ao comprar no 
comércio tradicional obtem-se um prazer ou divertimento diferente pelo fato  de interagir com a 
comunidade. Estas informações foram obtidas com recurso a técnica de “laddering“ proposta por 
Malhotra (2009), na qual se questionam as respostas para obter informação mais pessoal e 
significativa.  

Na questão relativa à utilização, por parte dos consumidores, do comércio tradicional como 
complementar ou alternativo, e apesar de ter sido explicado o significado de cada expressão, 
sentimos que existiu alguma confusão em perceber o que se inquiria. No entanto, conseguimos inferir 
que os entrevistados achavam que cerca de 90% dos consumidores utilizavam o comércio tradicional 
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de uma forma complementar, mas que ainda 10% dos consumidores faziam todas as compras no 
comércio tradicional (esta percentagem tende a crescer em locais com população mais envelhecida), 
com a consequência de “esta percentagem diminuir muito pela morte dos clientes”. 

Relativamente à rede de fornecedores, foi questionado se os entrevistados pertenciam a uma central 
de compras, rede de comércio associado, cooperativa, franchising, ou se tinham desenvolvido 
alguma parceria de fornecimento. Em relação a esta questão poucas informações se conseguiram 
extrair, uma vez que de uma maneira geral as respostas foram muito herméticas, e cada entrevistado 
tinha uma visão muito firme, quer tivesse optado por um modelo de franchising, ou fosse 
independende, cada um defendia que a sua escolha era a melhor, possuindo argumentos válidos 
para a sustentação das escolhas. Basicamente o grande debate ficou entre a marca de distribuidor no 
MeuSuper (Continente) ser a grande mais valia do formato, no entanto os independentes justificavam 
que mantinham a diferenciação através da qualidade e apostando em produtos não comuns na 
grande distribuição. 

Sendo um dos objectivos da pesquisa confrontar os pareceres dos consumidores com os peritos em 
relação aos factores mais valorizados para a compra no comércio tradicional, na pergunta seguinte 
quisémos  medir do ponto de vista do perito, qual era o seu grau de concordancia em relação a certas 
afirmações obtidas nos focus groups, para na fase seguinte fazer estas mesmas questões aos 
consumidores e comparar os resultados.  A tabela seguinte apresenta em percentagens as resposta 
dadas nas respectivas afirmações feitas em cada linha. 

 1(Discor
do 
forteme
nte) 

2 3 4 5 6 7(Conco
rdo 
forteme
nte) 

È uma referencia no mercado    25  50 25 

Fazem promoçoes constantes     75 25  

Preço (4 igual a grande distribuição)    40 60   

Compro embalagens mais pequena, por que o preço é menor que embalagem 
maior 

 20 20 20  40  

Artigos em promoção sempre ou mais barato na parteleira  40 40  20   

Artigos especifico, mesmo que alternativo esteja em promoção    50  50  

Estou atento as promoçoes de todos os supermercados,e compro onde é mais 
barato 

  17 17  67  

Produtos feitos em Portugal  20   20 60  

Procuro variedade e produtos específicos, se não tiver desloco-me a outra loja    50 25 25  

Nunca compro artigos com embalagens por traduzir, mesmo que estejam mais 
baratos 

   50  50  

Gosto de ser bem atendido, e procuro sempre o mesmo funcionario     20 60 20 

Incomodame que os funcionarios perguntem se preciso de ajuda 33 67      

Os funcionários são a grande mais valia desta loja    17 17 67  

Prefiro comprar fiambre já fatiado em embalagens que pedir para fatiarem 50      50 

È sinonimo de frescura que o fiambre e queijo seja fatiado na hora 33     33 33 

Comida pronta para levar    40 20 20  

Sacos plasticos gratis     40 60  

O localização é fundamental para eu vir ca      50 50 
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Horario de funcionamento ajustado as minhas necessidades       92 8 

Ter uma imagem corporativa amiga do ambeinte    75  25  

Ambiente musical na loja e decoração    20 60 20  

Limpeza e organização     25 75  

Tabela 2: Perspectiva do comércio tradiconal, ou grau de concordancia do cliente do ponto de vista do 
perito 

Para se ter uma melhor percepção dos dados, de seguida apresenta-seuma curva de valor (Figura 
10) com a imagem que os peritos têm acerca de como acham que os seus consumidores pensam 
sobre o comércio tradicional. 

 

Figura 9 : Curva de valor do mercado tradicional segundo a prespectiva dos peritos 

No sentido de confrontar a ideia que os peritos tinham sobre o mercado com a perpectiva dos 
consumidores, na seguinte pergunta mediu-se a importância que os peritos consideraram que os 
seus clientes davam aos produtos ou secções numa escala de 1 a 7 pontos.  Os dados apresentados 
na Figura 11 referem-se às percentagens de resposta por grau de concordância para cada uma das 
secções apresentadas. 

 1 (não é 
nada 
importante) 

2 3 4 5 6 7 (é muito 
important
e) 

Padaria    20 40 40  
Iogurtes    33 17 50  
Frutas      100  
Legumes     25 75  
Bolos Bolachas Chocolates    33 50 17  
Mercearia    50 33 17  
Bebidas não alcoólicas      17 67 17  
Bebidas alcoólicas      25 50 25 
Talho 15     25 60 
Peixaria     20  80  
Charcutaria    50 50    
Productos de higiene e Detergentes   50 50    
Congelados   8 25 50 17  
Dietéticos e Biológicos 67   17 17   
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Deste modo pode-se criar a seguinte curva de valor, com a perspectiva dos peritos de como os 
consumidores valorizam os vários produtos e secções. 

 

Figura 10 : Curva de valor da perpectiva dos peritos acerca da importância dada pelos clientes às 
secções no comércio tradicional 

Após compreender as características do comércio tradicional, e o modo como, segundo a experiencia 
dos entrevistados, os consumidores valorizavam o mercado, Foi questionada a vantagem competitiva 
que na perspectiva dos entrevistados cada um particularmente possuia. Foi de certa maneira, 
repetido o mesmo que quando questionados sobre os motivos da deslocação dos clientes ao 
comércio tradicional: o benefício da proximidade. Isto denota que os próprios peritos não sentem 
nenhuma característica que os destaque, para além daquelas que genericamente representam o 
comércio tradicional. 

Procurou-se também saber como é difundida a comunicação, promoção e retenção dos 
consumidores, quais os meios empregues e com que frequência. Todos os inquiridos referiram fazer 
promoções constantes, com alguma inconsistência em relação à frequência dessas acções, sendo 
excepção os inquiridos que faziam parte de estruturas como MeuSuper e Coviran, que fazam folhetos 
promocionais transversalmente em todas as lojas, uma ou duas vezes por mês. Todas as lojas 
apontaram fazer promoções dentro de loja, sem necessariamente distribuir folhetos, ou promover 
para o exterior. Nenhum inquirido tinha ou usufruia de cartões de fidelização de clientes, e a 
comunicação dentro de loja revelou-se muito pobre em comparação com a que podia ser encontrado 
na grande distribuição. Foi mencionado que devido a este facto, os clientes “compram o chocapic, 
óleo fula ... no pingo doce, quando nos temos cá quase a metade de preço”.  

Na tentativa de perceber como era testada a satisfação dos consumidores, foram interpelados os 
entrevistados sobre o processo utilizado e a sua regularidade. Foi dada uma resposta categórica “se 
não gostassem não voltavam cá”, sendo que nunca foi feito nenhum inquérito de satisfação. Do ponto 
de vista dos inquiridos, “95% dos nossos clientes estão muito satisfeitos connosco”, e este sentimento 

0	  
1	  
2	  
3	  
4	  
5	  
6	  
7	  

Pronto a comer 20  20 40  20  
Zona de convívio/ refeição 8   16 16 60  

Tabela 3 : Perspectiva dos peritos acerca da importância dada pelos clientes as rubricas no 
comércio tradicional 
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foi transversal a todos os inquiridos, apesar do inquérito de satisfação da DECO (feito a mais de mil 
quatrocentos portugueses, cujos resultados foram publicados na edição da PROTESTE de Maio 
2014),  terem revelado resultados muito diferentes, onde apenas a Coviran conseguia resultados 
superiores aos supermercados Discount, ficando muito abaixo do Pingo Doce e do líder da tabela, o 
El Corte Ingles. 
 
Na tentativa de perceber a origem dos maiores problemas presentes no comércio tradicional, foi 
questionado se estes provinham dos clientes, fornecedores, funcionários, furtos, prazos de validade, 
constantes alterações na legislação e posterior aplicação desta. As respostas obtidas foram muito 
vagas no inicio, derivado do constrangimento da pergunta. Mas foram apontados vários pontos que 
contribuem para a conjuntura actual. Os fornecedores directos não conseguem vender a preço para 
concorrer com a grande distribuição: “em muitos artigos é mais barato comprar nas grandes 
superfícies que comprar directamente ao fornecedor”. Ao comprar a armazenistas e cash & carry 
conseguem-se preços mais baixos, mas os artigos vêm com muitos problemas de validade. As 
alterações na legislação e o Iva têm trazido muitos problemas informáticos a um setor que não tem os 
profissionais mais capacitados. Mas de uma forma geral, o maior problema apontado é com a gestão 
dos funcionários, mas este ponto foi pouco explicado. Para um setor que considera que “os 
funcionários são a grande mais valia da loja” é preocupante que “também seja o seu maior problema”. 

Para terminar a entrevista, foram propostas várias ideias para melhor o resultado do comércio 
tradicional, utilizando ideias dos vários focus groups realizados com potenciais consumidores. Foi 
amplamente aceite pelos participantes, que através da diversificação dos canais de distribuição se 
podem melhorar os resultados. Mas ao mesmo tempo foi registado uma falta de interesse em apostar 
nas vendas no canal online, dada a dificuldade logística antecipada. Já as entregas a domicílio são 
praticadas em quase todas as lojas de uma forma muito informal. Em relação à publicidade em redes 
sociais, todos os entrevistados concordaram que poderia ajudar, mas sem saber como medir os 
resultados. Apostar em industrial alternativas como restauração, para aproveitar os desperdícios e 
vender comida pronto a comer, foi apontado como muito interessante, mas ao mesmo tempo 
considerado que apresentava muitas limitações a nível legislativo. Já apostar em refeições ligeiras do 
género sandes e embalagens prontas para fazer piquenique, foi amplamente reconhecido como boa 
ideia para melhorar os resultados. Apostar em nichos de mercado, foi um tópico muito pouco 
consensual, obviamente dependente da zona envolvente da loja e do tipo de clientes atingidos. A 
principal ideia proposta para melhorar os resultados, foi aguardar que passe a crise, o que denota 
uma grande estagnação no mercado, e uma grande resistência à mudança.  

3. Questionários dirigidos aos consumidores do comércio tradicional 

Malhotra (2006) promove a utilização de um instrumento de recolha de dados como um aspecto 
crucial para a obtenção das informações desejadas. Desta forma procuramos através do questionário 
obter formalmente as informações, questionando directamente o inquirido sobre os seus 
comportamentos e preferências (Tull & Hawkins, 1994). 

Após as entrevistas individuais realizadas junto dos responsáveis de loja/peritos no comércio 
tradicional, foi concebido um questionário dirigido aos consumidores dos mesmos estabelecimentos, 
para confrontar os pontos de vista da oferta e da procura no mercado retalhista alimentar de 
proximidade. Este método foi escolhido essencialmente para possibilitar a recolha de informações de 
uma forma rápida, confidencial e estandardizada. 

No topo do questionário (ver Anexo 2) foi escrita uma nota introdutória, seguindo as considerações de 
Hill e Hill (2009). Esta nota dava a conhecer os objectivos do questionário e o âmbito da investigação, 
apelando à colaboração do inquirido e garantindo a confidencialidade das informações fornecidas. 
Procurou-se conseguir um questionário visualmente atractivo e que não demorasse muito a ser 
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respondido, uma vez que é sabido que questionários muito longos reduzem a taxa de resposta, 
prejudicando a validade das conclusões possíveis (Tull & Hawkins, 1994). 

3.1. Análise descritiva da amostra 

De referir que se obtiveram 121 questionários completamente respondidos e validos. Foram 
descartados 26 questionários por não terem sido correctamente preenchidos, 14 dos quais 
correspondem a situações em que os respondentes deram respostas incongruentes com respostas 
às questões seguintes. Eliminaram-se 8 questionários incompletos, onde, por decisão do 
respondente, não foi concluído o seu preenchimento. Vários autores (e.g. Malhotra, 2006) afirmam 
que num estudo  devem ser analisados pelo menos 5 elementos por cada variável (n=5k). Hair et al. 
(1998) defendem que uma amostra com recurso a diversos tipos de análise, não deve conter menos 
que 50 elementos, e que idealmente a amostra deve conter no mínimo 10 elementos por cada 
variável analisada. A relação entre o tamanho da amostra e o número de variáveis é portanto superior 
ao valor mínimo sugerido. 

3.1.1. Variáveis demográficas 

No questionário foram consideradas as seguintes variáveis demográficas: faixa etária, género, 
habilitações, situação profissional, rendimento e número de pessoas do agregado familiar. Do total da 
amostra, 54% correspondem a indivíduos do género feminino, enquanto os restantes 46% a 
indivíduos do género masculino (ver Tabela 1). 

Tabela 4 : Distribuição por género 

Género Frequência 
Feminino 54% 
Masculino 46% 

 

Conforme pode ser observado pela tabela seguinte, a idade dos inquiridos variava entre 18 e 74 
anos, tendo-se optado por agrupar a mesma em classes. O intervalo mais frequente foi de 18 a 30 
anos,  correspondendo a  48% do total dos inquiridos. O fato de parte dos respondentes pertencer a 
uma faixa mais jovem prende-se com a disseminação do inquérito nas redes sociais. Na aplicação 
presencial nas lojas do comércio tradicional, muitos consumidores não mostraram disponibilidade 
para participar.  

Tabela 5: Distribuição por faixa etária 

Idade Frequência 

18-30 anos 48% 

31-40 anos 21% 

41-50 anos 11% 

51-60 anos 7% 

Mais de 60 anos 13% 

 

As habilitações literárias dos respondentes apresentavam uma grande variação, mas pode-se 
concluir que a população estudada apresentava um elevado grau de literacia, como revela a tabela 
seguinte.  
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Tabela 6: Distribuição por Habilitações Literárias 

Habilitações Literárias Frequência 

Ensino Primário (4º ano) 2% 

Ensino Básico (9º ano) 4% 

Ensino Secundário (12º ano) 37% 

Ensino Superior (Bacharelato 
ou Licenciatura) 

32% 

Mestrado ou Doutoramento 26% 

 

A situação profissional dos respondentes é descrita na Tabela 7  onde apenas metade dos inquiridos 
respondeu estar empregado, sem ser discriminado o tipo de emprego, que era irrelevante para o 
presente estudo.  

 Tabela 7: Distribuição por situação profissional 

Situação profissional Frequência 

Dona de casa/Doméstica 8% 

Estudante 8% 

Desempregado 22% 

Reformado 12% 

Empregado 50% 

 

Relativamente ao rendimento líquido mensal auferido, o intervalo mais frequentemente citado situou-
se entre os 750€ e 1500€ mensais, o que representava 52% dos casos, seguido do intervalo 1501€ a 
3000€, como aliás podemos ver na seguinte tabela. 

Tabela 8: Distribuição por rendimento mensal líquido do agregado familiar 

Rendimento mensal  Frequência 

Menos de 750€ 18% 

750€ – 1500€ 52% 

1501€ – 3000€ 21% 

Mais de 3000€ 9% 

 

No que diz respeito ao número de pessoas que compõem o agregado familiar dos inquiridos, o 
mesmo variou entre 1 e 6 pessoas, tendo contudo a esmagadora maioria respondido estar num 
agregado familiar composto por duas pessoas. As restantes respostas não tiveram quase expressão 
na amostra, com a excepção duma pequena relevância áquelas pessoas que vivem sozinhas, mas 
que se pode consultar na figura abaixo. 
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Figura 11: Número de pessoas que compõem o agregado familiar 

 

3.1.2. Hábitos de Consumo 

As primeiras questões do inquérito permitiam caracterizar o perfil do inquirido. Começou-se por 
perguntar se o respondente era a pessoa responsável por fazer as compras do agregado familiar. 
Esta resposta era mais do que esperada, uma vez que uma grande percentagem das respostas foi 
obtida perguntando directamente ao comprador dentro do comércio tradicional. Como vemos na 
tabela a seguir, 80% da amostra respondeu que era a responsável pelas compras. 

Tabela 9: Distribuição por responsável de compras 

Responsável de 
compras 

Frequência 

Sim 80% 
Não 20% 

 

Tentou-se de seguida aferir se o inquirido frequentava habitualmente o comércio tradicional. Apesar 
do esclarecimento no inicio do questionário, do total de inquiridos,  36% dos respondentes afirmaram 
não o frequentar habitualmente, como podemos confirmar na tabela abaixo, o que se assume que 
não perceberam ou a questão ou a definição de comércio tradicional. 

Tabela 10: Distribuição por frequência no comércio tradicional 

Frequência do 
comércio tradicional 

Frequência 

Sim 64% 
Não 36% 

 

Quando questionados sobre a satisfação em relação ao comércio tradicional, foram obtidos 
resultados muito menos optimistas pelos clientes. A grande maioria dos clientes revelou uma 
tendência positiva, mas a opinião dos peritos ainda era superior em termos de acharem que os 
clientes do comercio tradicional estavam muito satisfeitos  como mostra a tabela seguinte. 

Tabela 11: Distribuição por satisfação com o comércio tradicional (CT) 

Satisfação com CT 1(muito insatisfeito) 2 3 4 5 6 7(muito satisfeito) 
Frequência 0% 0% 21% 31% 26% 16% 7% 
 

1;	  25%	  

2;	  40%	  

3;	  15%	  

4;	  12%	  
5;	  5%	   6;	  3%	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  
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Relativamente à forma como utilizavam e percepcionavam  o comércio tradicional, conforme se 
evidencia na tabela seguinte,uma percentagem elevada (37%) respondeu que apenas ia ao comércio 
tradicional. Estes dados tão pragmáticos, em tão elevada proporção, podem indicar que a pergunta 
não foi bem percebida, apesar do esclarecimento no início do questionário. Ainda, os dados obtidos 
demonstravam que a maioria dos inquiridos encarava o comércio tradicional como um complemento à 
grande distribuição, em valências que esta demonstrava ter limitações na resposta às necessidades 
de consumo da população. 

Tabela 12: Distribuição por apreciação do CT 

Apreciação do CT Frequência 

Complementar 63% 
Alternativo 37% 

 

A seguir, foi inquirida a frequência com que a amostra visitava o comércio tradicional. A tabela abaixo 
revela que dois terços da amostra contacta pelo menos semanalmente com estabelecimentos do 
comércio tradicional.  

Tabela 13: Distribuição por ida ao CT 

Contacto com CT Frequência 

Não vou 8% 

Utilizador mensal 24% 

Utilizador semanal 32% 

Utilizador diário 35% 

 

Quisemos também saber o gasto médio, ou seja, quanto os respondentes costumam gastar em cada 
deslocação ao comércio tradicional. Os dados da tabela seguinte podem revelar gastos médios muito 
baixos, mas tem de ser tido em consideração que um único cliente é capaz de ter vários contactos 
por dia com o comércio tradicional. Alguns produtos do comércio tradicional, por exemplo o pão, têm 
valores muito baixos, reduzindo o gasto médio por respondente. 

Tabela 14: Distribuição por gasto médio 

Gasto médio CT Frequência 

Menos de 5 € 42% 

5€-15€ 40% 

15€-30€ 11% 

Mais de 30€ 7% 

 

A tabela seguinte está de acordo com a tabela anterior, uma vez que quanto maior o número de 
contactos com a loja, menor o tempo gasto com cada compra.  
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Tabela 15: Distribuição por tempo de compra 

Tempo de compra Frequência 

Menos de 5 minutos 36% 

Entre 5-15 minutos 44% 

Entre 15-30 minutos 18% 

Mais de 30 minutos 2% 

 

A seguir procurou-se averiguar de que forma os inquiridos viam o comércio tradicional relativamente 
às escolhas existentes no mercado. Para isso foi utilizada uma escala de Likert de 7 pontos a fim de 
medir o grau de concordância do respondente com cada afirmação apresentada. Por exemplo, 
respondiam 7 se o preço elevado faria deslocar-se a outro estabelecimento,  1 se nem sequer viam 
ao preço. Os resultados estão expressos na figura abaixo apresentada. 

  

Figura 12: Curva de valor do comércio tradicional como percepcionado pelos clientes 

As questões seguintes pretendiam aferir como os clientes compram no mercado tradicional. Primeiro, 
pretendeu-se conhecer quais as secções, do ponto de vista do inquirido, que achavam mais 
relevantes aferir no comercio tradicional. Por exemplo davam uma pontuação de 7 ao talho, se 
apenas sentiam confiança em comprar carne no comercio tradicional, e 1, se preferiam comprar a 
carne na grande distribuição, como podemos ver na curva de valor que se apresenta na figura abaixo. 

  

Figura 13: Curva de valor das rubricas valorizadas pelo cliente 
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 Usando os resultados dos focus groups, e a informação transmitida pelos peritos quando foram 
entrevistados acerca das principais características do comércio tradicional, pretendeu-se medir o grau 
de concordância dos clientes com algumas sugestões para melhorar o comércio tradicional. Verificou-
se muita concordância e empatia com as afirmações listadas, uma vez a que moda das respostas 
posiciona-se entre 5 e 6 na escala de concordância (7 pontos, em que o 7 corresponde a uma forte 
concordância, e 1 uma forte discordância). Também a maioria das características referenciadas pelos 
respondentes na última pergunta, acerca de sugestões para melhorar o comércio tradicional, fazia 
referência e comentários às afirmações listadas de seguida na tabela 16 que mede a percentagens 
de respostas da amostra por nível de concordância com as sugestões apresentadas para melhorar o 
comércio tradicional.  

 

Para se ter uma melhor percepção e leitura dos dados anteriores, apresentamos na figura seguinte 
uma curva de valor com a mesma informação, podemos comentar a alta valorização de quase todas 
as sugestões, excluendo apenas os cartões de fidelização e publicidade por email. Isto são as 
estrategias utilizadas actualemte pela grande distribuição, podemos inferir que os clientes estão então 
abertos as novas estrategias. 

 1 
(Disco
rdo 
fortem
ente) 

2 3 4 
(N
eu
tro
) 

5 6 7 
(Conc
ordo 
fortem
ente) 

Variedade e preço igual grande distribuição  0% 4
% 

0
% 

0
% 

46
% 

37
% 

6% 

Ter uma MDD (marca branca) competitiva com a da grande distribuição 0% 15
% 

0
% 

0
% 

24
% 

55
% 

6% 

Ter artigos exclusivos e que façam a diferença 0% 3
% 

0
% 

0
% 

31
% 

62
% 

3% 

Compras pela internet 0% 16
% 

6
% 

0
% 

32
% 

42
% 

3% 

Compras por telefone 0% 17
% 

14
% 

0
% 

40
% 

26
% 

3% 

Entregas a domicílio 0% 14
% 

14
% 

0
% 

40
% 

26
% 

3% 

Promoções constantes 0% 11
% 

5
% 

0
% 

26
% 

55
% 

3% 

Cartões de fidelização 0% 10
% 

10
% 

0
% 

45
% 

32
% 

1% 

Compras a crédito 0% 17
% 

38
% 

4
% 

29
% 

13
% 

0% 

Publicidade por email ou no Facebook 0% 20
% 

11
% 

0
% 

34
% 

34
% 

0% 

Comida pronta a comer 0% 31
% 

17
% 

0
% 

28
% 

24
% 

0% 

Promover o piquenique e vender artigos já preparados 0% 27
% 

23
% 

3
% 

27
% 

20
% 

0% 

Restaurante dentro do supermercado 0% 23
% 

29
% 

0
% 

26
% 

23
% 

0% 

Receber um cabaz periodicamente, com artigos selecionados 0% 16
% 

25
% 

0
% 

34
% 

22
% 

3% 

Ter um horario mais alargado, com vending machines 0% 17
% 

8
% 

0
% 

39
% 

33
% 

3% 

Uma roulote, com marca do supermercado a vender em outros sítios 0% 24
% 

32
% 

3
% 

27
% 

14
% 

0% 

Tabela 16: Percepção do comércio tradicional pelos clientes 
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Figura 14: Curva de valor da valorização de melhorias para o comércio tradiconal 

3.2. Análise multivariada 

A aplicação de métodos estatísticos de análise multivariada, só por si, interpretam de forma 
adequada a complexidade das relações de um sistema, para assim obter uma compressão mais 
adequada da realidade( Hair et al., 1998). Nessa medida, e para tentar perceber se existe alguma 
correlação entre as respostas obtidas e o perfil do inquirido acerca do comércio tradicional, procedeu-
se  inicialmente a uma análise factorial às linhas (variaveis) das tres tabelas respondidas: sobre as 
características, utilizações, e como melhorar o comércio tradicional. Procedeu-se de seguida a uma 
análise de clusters de forma a agrupar os respondentes em classes com elevada homogeneidade, e 
de daí retirar conclusões. 

3.2.1. Análise Factorial 

A análise factorial permite-nos observar um grupo de variáveis que tendem a estar correlacionadas 
entre si, e identificar dimensões subjacentes que conseguem explicar estas correlações (Malhotra, 
2006). Assim procuramos com as variáveis originais dadas pelos respondentes (10 variáveis da 
tabela das características, 16 variáveis da utilização, e 16 variáveis das recomendações), constituir 
um menor número de variáveis, designadas por factores, que expressam o que existe de comum nas 
variáveis originais, sem perder informação significativa. Simplificando a interpretação da informação 
que será melhor quanto menor for o número de variáveis discriminantes. 

Para testar a adequabilidade do modelo factorial aos dados, aplicamos o teste de esfericidade de 
Bartlett e a estatística de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), indicando o grau de ajuste dos dados, ou o nível 
de confiança a esperar dos dados quando a análise factorial é bem sucedida (Hair et al., 1998). Para 
a nossa amostra, o resultado do teste em todas as tabelas deu uma significância de 0,00 (ver tabela 
seguinte), o que indica a existência de correlação entre as variáveis, confirmando a adequação do 
método para o tratamento de dados. O índice KMO tem de ser superior a 0,6 e quanto mais próximo 
de um, mais as correlações entre pares de variáveis poderão ser explicadas por outras variáveis. 
Como podemos ver em todas as tabelas consegue-se validar a aplicação da análise factorial. 
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Tabela 17: Índice KMO e teste de Bartlett 

  Características Utilização Recomendações 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy 

0,789 0,747 0,725 

Approx. Chi-Square 458,113 1331,784 1265,442 

Df 45 120 120 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. 0,00 0,00 0,00 

 

O método utilizado na extracção de factores foi o da máxima verosimilhança. Neste modelo, os 
factores são baseados numa matriz de correlações reduzida, e a sua extracção é baseada na 
variância comum. Este é o método mais indicado quando queremos obter os factores que reflictam a 
variância comum que as variáveis originais partilham (Hair et al., 1998). Para definir o número de 
factores a reter, foi utilizado o critério Kaiser, que escolhe factores cuja variância explicada seja 
superior a 1. Com base neste critério, form obtidos 3 factores na escala de características, 4 factores 
na escala de utilização, e 5 factores na escala de recomendações. 

Para confirmarmos estes números de factores, foi realizado também o Scree test, que fornece o 
número óptimo de factores a ser extraídos da variância total. Segundo Hair et al. (1998), o ponto no 
qual o gráfico começa a ficar horizontal é considerado indicativo do número máximo de factores a 
serem extraídos. Ao verificar o Scree plot, nas seguintes figuras, conseguimos verificar que 
respectivamente, após o 3º, 4º, e 5º factor, respectivamente, a linha tende a ficar mais horizontal, 
validando ser o máximo de factores a extrair. 

   

Figura 15: Scree Plot Caracteristicas      Figura 16: Scree Plot Utilização    Figura 17: Scree Plot Recomendações 

 

 Para obter factores não correlacionados para as análises estatísticas posteriores, foi aplicada uma 
rotação ortogonal (Varimax). Na matriz dos pesos, após a rotação para os factores obtidos da análise 
factorial,os loadings (pesos) indicam o grau de correspondência de cada variável com o factor, sendo 
que pesos maiores correspondem a variáveis mais representativas do factor. Considerou-se para a 
interpretação dos factores, os pesos maiores que 0,30, uma vez que pesos menores significam que 
apenas 10% da variância é explicada pelo factor (Hair et al., 1998). 

 Com base na matriz de pesos após rotação das componentes, foi selecionado o factor que tivesse o 
Maior valor. Assim obtendo a relação entre cada factor e todas as variáveis com que se encontra 
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correlacionado. Assim, a análise factorial permitiu extrair 3 fatores para substituir as 10 variaveis da 
escala características, 4 fatores para substituir os 16 valores da escala Utilização, e 5 factores para 
substituir as 16 variáveis inicialmente apresentadas nas recomendações. Tendo em conta a sua 
composição, foi decidido identificar cada factor conforme a seguinte tabela. 

Tabela 18: Identificação dos factores resultantes da escala Características 

Factores	   Identificação	   Variáveis	  Incluídas	   Cronbach's	  
Alpha	  

CA	  Based	  on	  
Standardized	  
Items	  	  
	  

F1	   Carácter	  hedónica	   Apelos	  afectivos	  (hedónicas)	  	  
Imagem	   corporativa	   amiga	   do	   ambiente,	  
tradicional,	  diferenciada	  
Ambiente	  da	  loja	  e	  decoração	  
Produtos	  feitos	  em	  Portugal	  

0,743	   0,768	  
	  

F2	   Acréscimo	  de	  valor	   Variedade	  
Localização	  
Funcionários	  

0,765	   0,743	  
	  
	  

F3	   Preço	  conveniente	   Horário	  alargado	  
Preço	  	  
Promoções	  constantes	  

	  
	  
0,732	  

	  
	  
0,753	  

 

Table 19: Identificação dos factores resultantes Utilização 

 

Table 20: Identificação dos factores resultantes Recomendações 

Factores	   Identificação	   Variáveis	  Incluídas	   Cronbach's	  
Alpha	  

CA	  Based	  on	  
Standardized	  
Items	  	  
	  

F1	   Canal	   de	  
distribuição	  

Compras	  pela	  internet	  
Entregas	  a	  domicílio	  
Compras	  por	  telefone	  
Compras	  a	  crédito	  
Uma	  roulote,	  com	  marca	  do	  supermercado	  a	  vender	  em	  outros	  sítios	  

	  
0,678	  
	  
	  
	  

	  
0,699	  
	  
	  
	  

Apostar	  mais	  na	  comida	  pronta	  a	  comer	  para	  levar	  
Promover	  o	  piquenique	  e	  vender	  artigos	  já	  preparados	  

F2	   Diferenciação	  

Ter	  um	  horario	  mais	  alargado,	  com	  vending	  machines	  

0,732	   0,701	  

Factores Identificação Variáveis	  Incluídas Cronbach's	  
Alpha	  

CA	  Based	  on	  
Standardized	  
Items	  	  
	  

F1 Produtos	   Secos	   +++/	   ou	   produtos	   de	  
grandes	  superficies	  

Bolos	  Bolachas	  Chocolates	  
Mercearia	  
Bebidas	  não	  alcoólicas	  	  
Bebidas	  alcoólicas	  	  
Produtos	  de	  higiene	  e	  Detergentes	  
Congelados	  
Iogurtes	  

0,678	   0,643	  

F2 Atendimento	  ao	  balcão	   Peixaria	  	  
Charcutaria	  	  
Talho	  
Padaria	  

0,789	   0,793	  

F3 Soluções	  refeições	   Dietéticos	  e	  Biológicos	  
Pronto	  a	  comer	  
Zona	  de	  convívio/	  refeição	  (café,	  bar,	  etc.)	  

0,743	   0,727	  

F4 Produtos	  frescos	   Frutas	  
Legumes	  

0,801	   0,823	  



 

 

57 

	   	   Receber	  publicidade	  por	  email	  ou	  no	  Facebook	   	   	  
Ter	  os	  mesmo	  artigos	  e	  mesmo	  preço	  que	  a	  grande	  distribuição	  	  
Cartões	  de	  fidelização	  
Ter	  uma	  MDD	  (marca	  branca)	  competitiva	  com	  a	  da	  grande	  distribuição	  

F3	   Igualar	   grande	  
distribuição	  

Promoções	  constantes	  

0,641	   0,598	  

Receber	  um	  cabaz	  periodicamente,	  com	  artigos	  selecionados	  F4	   Inovação	   fora	  
do	  mercado	  

Restaurante	  dentro	  do	  supermercado	  

0,654	   0,658	  

F5	   Exclusividade	   Ter	  artigos	  exclusivos	  e	  que	  façam	  a	  diferença	   0,593	   0,617	  

 

Os resultados da análise factorial foram muito esperados, apesar da pequena dimensaão da amostra 
estudada, e da grande quantidade de variáveis., facilmente se consegue perceber o significado dos 
factores que explicam essas mesmas variaves, dito isto em nenhum caso obrigamos o numero de 
factores, e qualquer semelhança entre os factores que seja tacitamente percebida, pode ser 
justificada como uma especificidade da amostra. 

3.2.1. Análise de Clusters 

De seguida foi realizada uma análise de clusters, para tentar agrupar os respondentes em grupos 
mais homogéneos com base num conjunto de características que permitam com mais exactidão 
esboçar o perfil dos seus elementos.  

A análise de clusters ajuda a identificar grupos ou segmentos que são mais semelhantes entre eles, 
do que semelhantes a outros membros de outros grupos ou segmentos. Malhotra (2006) diz que 
quando se classificam os indivíduos em grupos com grande homogeneidade interna em termos de 
certas variáveis, onde os indivíduos de um grupo são relativamente semelhantes em termos dessas 
variáveis, e diferentes dos indivíduos de outros grupos, então a análise de clusters, ao contrário da 
análise factorial que reduz o número de variáveis, permitirá reduzir o número de indivíduos, ao 
concentrá-los num número muito menor de clusters. Alem disso, tem vantagem de não fazer distinção 
entre variáveis dependente e independentes, mas antes avaliar relações de interferência entre todo o 
conjunto de variáveis. 

Os procedimentos hierárquicos e não hierárquicos em análise de clusters mostram-se limitativos e 
por isso inadequados para aplicar aos dados deste estudo, uma vez que era necessário um método 
de clustering que formasse clusters envolvendo variáveis continuas, categóricas, e intervalares 
(Norusis, 2011). Foi assim efectuada uma análise de clusters no software SPSS com o método Two 
Step Cluster de formação de clusters por se revelar uma metodologia adequada para classificar os 
respondentes com base na preferência relevada dos atributos. A medida de distância entre dois 
clusters baseada na medida da probabilidade log-likelihood foi considerada preferível à distância 
Euclidiana, pois ao invés desta permite a combinação de variáveis contínuas e categóricas. Para o 
presente caso a análise foi conduzida com base nos 3 factores resultantes da escala Características, 
mais os 4 factores resultantes da análise factorial da escala Utilizações, e ainda as variáveis 
categóricas do perfil do respondente.  

O método TwoStep Clustering determina o número ideal de clusters, sendo comparadas todas as 
respostas de agrupamento testadas por meio do Schwarz ́s Bayesian Criterion (BIC) ou Akaike 
Information Criterion (AIC). Fez-se questão de testar as soluções dadas pelo BIC e pelo AIC para a 
escolha do número de clusters, e os resultados obtidos foram idênticos, indicando que toda a 
população de respostas pode ser alocada em dois grupos com características diferentes. O cluster 1 
integra 29,4% e o cluster 2  70,6% dos respondentes. 

Podemos começar a interpretação dos clusters pelo cruzamento das variáveis demográficas, 
procurando como estão distribuídas as faixas etárias nos clusters ( ver tabela seguinte). Pode ser 
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observado que o cluster que tem a maior percentagem de respondentes é composto pela camada 
mais nova da amostra.  

Table 21: Faixa etária dos respondentes por cluster 

Percentagem Faixa etária  
Cluster 1 Cluster 2 

18-30 anos 0 100% 
31-40 anos 25% 75% 
41-50 anos 100% 0% 
51-60 anos 75% 25% 
Mais de 60 anos 54,5% 45,5% 
 

Cluster 1 : Em relação as habilitações literárias, os integrantes do cluster 2 tinham no geral melhores 
habilitações literárias. Já na situação de emprego no cluster 1 estão em dominância as domesticas, 
uma pequena percentagem a trabalhar, e a maioria dos reformados. No que diz respeito ao 
rendimento mensal do agregado familiar não é possível obter qualquer tipo de conclusões, uma vez 
que se encontra distribuído na mesma proporção entre os clusters. Na caracterização do número de 
pessoas que compõem o agregado familiar, podemos notar que as famílias mais pequenas se 
encontram no cluster 2, e as mais númerosas no cluster 1. Também grande parte das pessoas que 
responderam não ser as responsáveis pelas compras encontram-se no cluster 2. As pessoas que 
frequentam o comércio tradicional estão divididas equilibradamente entre ambos os clusters, mas 
todas as pessoas que não vão ao comércio tradicional integram o cluster 2. Tanto as pessoas que 
gastam menos tempo como menos dinheiro no comércio tradicional se encontram mais 
representadas no cluster 2. 

A ideia da roulotte teve uma avaliação média de 3, distribuído de igual forma entre os clusters. 
Alargar o horário de funcionamento foi mais valorizado com média de 5, sendo mais valorizado pela 
população no cluster 1. A recepção de um cabaz revê uma avaliação neutra, uma vez mais valorizada 
pelo cluster 1 (C1). O restaurante dentro do supermercado teve uma media neutra, mais valorizada 
pelo C1, mas com uma pontuação muito negativa pelo cluster 2 (C2). Promover o piquenique teve um 
valor médio negativo de 3. Assim como a comida pronta a levar teve um valorização mais neutra, de 
igual modo que a recepção de publicidade por via electrónica, mas tendo sido muito valorizada pelos 
indivíduos do cluster 1. As compras a crédito tiveram uma pontuação muito negativa. Os cartões de 
fidelização estão a ganhar terreno entre os consumidores, obtendo uma media positiva e muito 
valorizada pelo C1. As promoções constantes tem um comportamento muito semelhante ao dos 
cartões de fidelização, e as entregas ao domicilio. As compras  por telefone teve uma valorização 
muito media, ao igual que as compras pela internet, mas desta vez mesmo muito valorizados pelo C1. 
Os artigos exclusivos que fazem a diferença tiveram das pontuações mais consensuais e mais 
elevadas em ambos os clusters. Foi mostrado que ter que o preço é um factor muito importante, e por 
isso a elevada valorização da marca de distribuidor, tendo sido valorizada sempre positivamente, com 
mais ênfase no C1. Ter os mesma politica de preços que a grande distribuição também foi valorizado 
em media com 5, o que mais uma vez demonstra a importância do preço. Para a melhor comparação 
entre ambos os clusters, e avaliar as diferenças com a média da amaostra, de seguida nas figuras 19 
e 20 se poderá comparar qual o culster que mais se destacou (positivamente mais o cluster 1), nas 
rubricas do comercio tradicional, e as caractericticas do mesmo, respectivamente. 
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Figura 18: Curvas de valor das rubricas do comércio tradicional 

 

Figura 19: curvas de valor dos elementos valorizados pelo consumidos no comercio tradiconal 

 

Podemos ainda concluir que os elementos do cluster 2 deram sempre respostas com valores mais 
baixos, com a única excepção de valorizar muito a localização, mais que o cluster 1, que em todos as 
outras variáveis respondeu com valores mais elevados. Ainda podemos concluir que o cluster 2 é 
composto por consumidores com um perfil muito conservador, e com alguma resistência a mudança. 
Pelo contrário, os elementos do cluster 1, valorizam a inovação e estão dispostos a ter novas 
experiencias. 
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4. Análise Blue Ocean Strategy para o Comércio Tradicional e 
Discussão dos resultados 

Para alterar a actual tendência do comércio tradicional, deverá ser procurada uma estratégia de 
diversificação da oferta tantos aos actuais clientes, como a novos clientes de forma a satisfazer as 
necessidades não preenchidas pelas actuais ofertas do mercado, tanto no comércio tradicional como 
na grande distribuição. A proposta de uma oferta que preencha as necessidades dos clientes de uma 
forma inovadora em valor poderá derivar de uma estratégia Blue Ocean, cuja aplicação passamos a 
descrever.  

O objectivo principal da criação de um oceano azul é tornar a concorrência irrelevante, eliminando as 
fronteiras do mercado, e criando espaço de concorrência inexplorada. Kim e Mauborgne (2004) 
demonstram que tal é obtido através de inovação e redução de custos. De seguida iremos aplicar a 
metodologia proposta para analisar as competências da empresa e propor uma estratégia. 

Começamos por analisar as principais características mais valorizadas pelos inquiridos acerca do 
comércio tradicional, e as actuais necessidades. Nesta fase compara-se a posição actual das 
empresas em geral, e onde poderiam chegar. Daí resultam as principais competências que são 
precisas para alcançar a inovação em valor. De seguida avaliamos a forma como o comércio 
tradicional é utilizado pelos inquiridos, e como valorizar a sua utilidade, para descobrir elementos 
essenciais na elaboração da estratégia. A estratégia Oceano Azul assenta em seis princípios: quatro 
princípios orientadores para a formulação desta estratégia e mais dois princípios referentes à 
implementação da estratégia. A análise tem por base as ferramentas analíticas e estruturais, 
descritas anteriormente no referencial teórico sobre esta temática, e tem como propósito tornar a 
formulacão e implementacão da estratégia oceano azul tão sistemática e exequível quanto a 
estratégia no espaço de mercado conhecido (Kim & Mauborgne, 2004).  

4.1. 1º Princípio - Reconstruir as fronteiras do mercado 

Para examinar a actual oferta, medindo a concorrência no mercado actualmente conhecido, e 
descobrir os elementos de valor que se deverão eliminar, reduzir aumentar e criar, para assim obter 
uma nova curva de valor, a metodologia de inovação em valor concebeu o modelo dos seis caminhos 
ou opções estratégicas. Analisaremos de seguida os factores que constituem o modelo. 

4.1.1. 1ª Opção – Análise das indústrias alternativas 

Considerando a oferta do mercado, podemos verificar que o comércio tradicional não concorre 
apenas com a grande distribuição. Uma vez que o que se está a estudar é a distribuição de produtos 
alimentares, podemos pensar na origem dessa necessidade, que é a satisfação de uma necessidade 
fisiológica, na base da pirâmide das necessidades de Maslow, a fome. Nesse sentido, toda a 
restauração pode ser considerada uma indústria alternativa, uma vez que satisfaz a mesma 
necessidade, de uma maneira mais rápida com a contrapartida de ter um custo mais elevado pela 
preparação incluida. Ainda podemos explorar outras indústrias alternativas, como lojas 
especializadas, nomeadamente as lojas gourmet, etc. Também podemos considerar as compras pela 
internet como um mercado alternativo, porque é um mercado onde o comércio tradicional não tem 
expressão e poderá representar uma potencial área de crescimento. 

Apesar da amostra estudada ter valorizado pouco a compra pela internet, valorizou mais compras por 
telefone, e valorizou bastante as entregas a domicilio, e poderia representar um importante segmento 
a explorar, uma vez que também foi bastante valorizada a assinatura para a recepção periódica de 
um cabaz de produtos pré determinados.  
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A ideia de um restaurante dentro do comércio tradicional não foi muito valorizado pelos respondentes, 
mas um espaço de convívio e refeições já o foi, pelo que inferimos que a pergunta não deve ter sido 
bem percebida. Ainda a aposta em comidas pronta a levar, e embalagens preparadas para picnis, foi 
entusiasmante valorizada desde os focus groups até os inquéritos, o que representa sem dúvida um 
potencial segmento a considerar, assim como as roulottes com a insignia de um supermercado 
tradicional local a vender artigos numa zona de interesse. Mas não tão valorizado como um horário 
mais alargado assegurado através de vending machines com os artigos mais procurados. 

4.1.2. 2ª Opção – Análise dos grupos estratégicos dentro de cada 
indústria 

Tendo em conta as lojas específicas, podemos considerar grupos que crescentemente procuram 
artigos biológicos, orgânicos, locais, e diferenciados. Cada vez o consumidor é mais informado e mais 
exigente, e as propostas generalistas e não diferenciadas da grande distribuição não chegam para 
satisfazer as suas necessidades. Surgindo um interesse por procurar produtos específicos, carregado 
de carácter hedónico, que fazem sem dúvida um segmento com grande potencialidade para o 
comércio tradicional. 

 Apostar num segmento como o biológico e dietético é uma potencial área de crescimento, até porque 
existe uma grande disparidade entre a importância que os peritos lhe atribuem, e a importância dada 
pelos clientes, sobretudo pelos integrantes do cluster 1. Ao analisar as curvas de valor obtidas entre 
os peritos e os diferentes clusters de consumidores (ver figuras 19 e 20), conseguimos retirar muitas 
conclusões semelhantes, aspectos a que os peritos dão muita importância e os clientes não, 
constituindo áreas a reduzir, assim como o inverso.  

4.1.3. 3ª Opção – Análise da cadeia de compradores 

A tomada de decisão de compra pode envolver outros participantes além do utilizador, que assumem 
papéis como iniciador, influenciador, decisor e comprador. Por isso dever-se-á identificar outros 
participantes do processo de compra, os seus critérios na tomada de decisão e as influencias sobre o 
comprador, para com esse estudo considerar direccionar a comunicação do produto para outros 
alvos.  

O contexto familiar é um importante núcleo de influência da compra. Considere-se as situacões em 
que um familiar possa ser preconizador ou conselheiro na ajuda ao comprador para efectuar a sua 
escolha. Principalmente para um grupo de utilizadores de uma faixa etária mais elevada, (onde as 
transformações fisiológicas e psicológicas do processo de envelhecimento fazem com que os 
indivíduos desta faixa etária vivam uma vida social mais restrita e, deste modo, cada vez mais cingida 
ao meio familiar (Jones, 2005)), a influência da opinião dos familiares descendentes é valorizada, 
pelo que são alvos importantes a considerar. No momento da tomada de decisões, muitos indivíduos 
desta faixa etária não escolhem sozinhos, por isso, é necessário, traçar uma estratégia que inclua, 
nas accões de marketing, aqueles que influenciam a compra.  

4.1.4. 4a Opção – Análise de produtos e ofertas de serviços 
complementares 

Nesta fase pretende-se ponderar a criação de soluções complementares que acrescentem valor e 
criem uma solução mais completa, devendo ter em conta o factor custo. No decorrer dos focus 
groups foi mencionado que era ideal que o comércio tradicional tivesse uma oferta muito 
diversificada, mas podemos retirar das conclusões dos inquéritos que o preço ainda é um factor muito 
vincado que afecta o comércio tradicional. Não valerá de nada fazer um acréscimo em valor se este 
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não é sustentável, ou seja se este não é reconhecido pelo cliente o suficiente como motivo para o 
adquirir.  

Dentro de algumas ofertas do mercado vamos mencionar, a iniciativa que teve o Continente na feira 
do livro do ano passado, em que apresentou um roulotte com a marca Continente, a vender artigos 
prontos a comer assim como bebidas. Após esta iniciativa de marketing, a satisfação dos 
consumidores foi avaliada como muito positiva. Outra ideia semelhante é de uma roulotte de iogurte 
gelado situada na rotunda do Saldanha, que anteriormente estava localizada dentro do centro 
comercial, mas ao estudar os custos com os horários em que realmente era rentável, o solução móvel 
foi a seguida, reduzindo custos fixos de aluguer, e diminuindo o horário de atendimento para as horas 
de ponta. 

Apesar dos inquiridos terem dado uma baixa valorização ao restaurante dentro do supermercado, 
actualmente são cada vez mais as grandes superfícies que estão a tomar estas iniciativas: com uma 
cozinha dentro do supermercado consegue-se a redução do desperdício alimentar.  

Muitas das lojas do comércio tradicional que foram entrevistadas, revelaram que as entregas a 
domicílio eram muito valorizadas, aliás como se veio a comprovar nos inquéritos respondidos pelos 
consumidores. E apesar de muitos consumidores inquiridos já terem uma idade muito avançada e 
poderem evidenciar resistência à tecnologia, podem-se explorar as compras pela internet de um outro 
ângulo. Uma vez que na cadeia de compradores os inquiridos podem não ser os compradores, apelar 
a realização de uma listagem, ou cabaz, com uma recepção periódica, que apenas requeira de uma 
parametrização inicial, podendo isto ser feito por telefone. Suponhamos que o consumidor é uma 
pessoa idosa, mas quem vai fazer as compras é um filho sem aversão à tecnologia: a compra desta 
forma reduziria as preocupações do comprador, uma vez que sabe que o seu pai irá receber em casa 
as compras, poupando tempo, e seria uma potencial área de crescimento, mais valorizados que as 
compras pela internet. 

O horário de atendimento alargado, foi dos aspectos mais valorizados. No decorrer dos focus groups 
foi desejada a existência de pelo menos um supermercado aberto 24horas por região geográfica. Mas 
tal como o exemplo das farmácias, podemos concluir que não é uma opção muito rentável, dados os 
custos do pessoal. Uma solução com vending machines sem necessidade de intervenção de 
funcionários pode ser uma solução a explorar. 

4.1.5. 5a Opção – Análise do estímulo funcional ou emocional 
oferecido aos compradores 

A marca é fundamental na venda de um serviço, e consideramos que o comércio tradicional como um 
serviço, mais do que estar a vender os artigos da prateleira, está a vender o acréscimo de valor de 
localização e atenção ao consumidor, construindo uma reputação e confiança com o cliente. O 
modelo de negócio do comércio tradicional é completamente diferente do da grande distribuição, que 
obtem os lucros através da quantidade de produtos que consegue escoar a cada fornecedor por ano. 

Determinados aspectos como a comunicação, o ambiente, o preço e certos estímulos visuais que 
chegam ao cliente, são determinantes para “tangibilizar” o serviço pelas suas evidências (Kotler & 
Armstrong, 2010), sendo por vezes os pequenos detalhes que fazem a diferença. Beckwith (1997) 
destaca alguns factores essenciais para adicionar valor a um serviço e conseguir assim vender o 
intangível. Um deles é a afirmação clara da posição da empresa perante o cliente, por isso foi 
estudado o comportamento do consumidor na revisão da literatura. E foi validado pelas entrevistas 
aos peritos a importância que é dada a uma insígnia na altura de atribuir confiança a uma loja de 
distribuição. Também podemos observar na análise factorial à amostra dos inquiridos que todos os 
aspectos emocionais ficaram explicados num factor de um modo congruente, concluindo-se que os 
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consumidores valorizam muito os estímulos hedónicos no comércio tradicional. Esta vertente tem de 
ser amplamente explorada, e ser um ponto de partida para qualquer estratégia que se escolha. 

4.1.6. 6a Opção – Análise do contexto temporal 

Poder-se-ia sugerir deixar o comércio tradicional ser influenciado pelas tendências externas, e ir 
determinando o que mudar para a criação de um oceano azul, incorporando soluções que os clientes 
realmente valorizem. Adequando o perfil estratégico com o segmento e faixa etária dos 
consumidores. Mas, dada a situação do comércio tradicional, as alterações tem ser começadas o 
mais rapidamente possível, e tem de se considerar que grande parte do seu mercado, são pessoas 
de faixas etárias elevadas com dificuldade em deslocação, e muita aversão à mudança.  

4.2. 2o Princípio – Concentrar-se no cenário global, não nos 
números 

Kim e Mauborgne (2004) falam da relevância de perceber o perfil da indústria envolvente numa fase 
inicial. Para tal defendem o desenhar de uma matriz a avaliar as curvas de valor: as actuais propostas 
de valor e as dos concorrentes. Esta estrutura de diagnóstico permitirá compreender quais os 
factores valorizados pelos consumidores e em quais desses factores a concorrência se foca 
actualmente. 

Para ajudar a elaboração do quadro estratégico, Kim e Mauborgne (2004) aconselham quatro passos 
para melhor visualizar a estratégia. O primeiro passo compara a solução existente com a dos 
principais concorrentes. O quadro estratégico da sua situação actual, como se mostra de seguida 
(Figura 21), permitirá visualizar uma perspectiva do mercado e detectar possíveis áreas onde a 
estratégia pode ser alterada. 

 

Figure 20: Quadro estratégico do mercado 

Apesar dos mercados serem tão diferentes, a figura acima mostra as pequenas diferenças entre 
estes mercados que concorrem pelo objectivo de satisfazer uma necessidade alimentar. A partir 
deste esboço do mercado e da sua concorrência, assim como as linhas de valor obtidas na análise de 
clusters (Figuras 19 e 20).  
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Em seguida, tentou-se validar se as três características de uma boa estratégia segundo Kim e 
Mauborgne (2004) estão patentes na proposta do comércio tradicional, pois, sem estas três 
qualidades, a estratégia do produto será provavelmente confusa, indiferenciada e difícil de comunicar:  

• Focalização – no quadro estratégico acima (ver Figur 21) conseguimos verificar graficamente 
que o comércio tradicional investe recursos em quase todos os factores de concorrência na 
indústria, sem se destacar realmente em nenhum, salvo pontuais excepções como nos 
apelos afectivos, ou no preço, que realmente o diferenciam. 

• Divergência – Como podemos ver, a curva de valor do comércio tradicional descreve uma 
forma, que em pouco se diferencia dos concorrentes. A convergência das várias curvas 
espelha estratégias competitivas, que não são mais do que cópias umas das outras, em que 
nenhuma empresa se consegue diferenciar. 

• Slogan apelativo – Nas várias entrevistas e contactos com o comércio tradicional, não 
conseguimos distinguir nenhum slogan, apesar de poder existir alguma pontual excepção, 
mas denota-se não ser uma preocupação relevante no mercado. Kim e Mauborgne (2004) 
defendem que para testar a eficácia e a força de uma estratégia dever-se-á averiguar se a 
mensagem é forte e autentica. Um slogan marca uma posição, comunica com o mercado-alvo 
e diz-lhe o que tem para oferecer. Por exemplo, passar a convicção ao cliente que conseguirá 
juntar conveniência, rapidez e poupança, então a mensagem será bem sucedida.  

Depois de se ter esboçado o estado da concorrência no mercado conhecido, como irá ser 
apresentado na figura seguinte, o próximo passo é identificar o que alterar na curva de valor do 
comércio tradicional, para elevar aquilo que foi obtido no resultado dos inquéritos como valorizado 
pelos clientes, e reduzir ou eliminar aquilo menos valorizado, divergindo desta forma do resto da 
concorrência. 

 

Figure 21: Grelha Eliminação, Redução, Elevação e Criação para o comércio tradicional 

A figura 22 ilustra uma possível resposta às questões levantadas pela estrutura dos quatro campos 
de acção para o comércio tradicional, tendo utilizado os resultados da análise dos dados. Pode-se 
afirmar que as mudanças previamente referidas promovem um aumento de valor para os 
consumidores. Mas a aplicação de estes resultados prevê-se muito difícil, partindo da experiência no 
contacto com os peritos e responsáveis de loja, uma vez que cada um tem ideologias muito próprias, 
e aparentaram ser muito avessos à mudança. 

Eliminação	  
Quais	  os	  factores	  que	  são	  assumidos	  como	  
normais	  e	  que	  devem	  ser	  eliminados?	  
-‐	  Do	  paradigmas	  em	  competir	  no	  mesmo	  

mercado	  da	  grande	  distribuição	  	  

Criação	  	  
Quais	  os	  factores	  que	  nunca	  ofereceu	  e	  

que	  devem	  ser	  criados?	  
-‐	  Cabazes	  com	  entrega	  periodica	  
-‐	  Zona	  de	  convivio	  e	  refeição	  

-‐	  Experiências	  de	  degustação	  e	  lazer	  	  

Redução	  
Quais	  os	  factores	  assumidos	  que	  devem	  ser	  
reduzidos	  para	  níveis	  muito	  abaixo	  dos	  

padrões?	  
-‐	  Dos	  produtos	  secos	  indiferenciados	  que	  foi	  

demostrado	  que	  os	  clientes	  preferem	  
comprar	  na	  grande	  distribuição	  	  

Elevação	  
Quais	  os	  factores	  que	  devem	  ser	  elevados	  para	  

níveis	  muito	  acima	  dos	  padrões?	  
-‐	  Secções	  muito	  valorizadas	  pelos	  clientes,	  

como	  as	  secções	  de	  atendimento	  ao	  balcão,	  em	  
que	  depositam	  con}iança	  

-‐	  Segmentos	  como	  Bio,	  Organico,	  Gourmet,	  
considerando	  sempre	  o	  preço.	  	  

-‐Serviço	  diferenciado,	  apelo	  hedonico,	  entregas	  
a	  domicilio,	  entre	  outros	  contatos	  diretos	  
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4.3. 3o Princípio – Alcançar para além da procura existente 

O desafio estratégico da criação em valor põe em causa a focalizacão nos clientes existentes e a 
constante prática de estratégias de expansão da sua base de clientes, para alcançar maior quota de 
mercado. Segundo Kim e Mauborgne (2004), as empresas em vez de se concentrarem em agregar 
maior procura à custa de um refinamento da segmentação, tem de olhar para os não clientes, 
analisando as semelhanças, entre o que valorizam. Analisando o caso do comércio tradicional, 
pressupondo que são seguidas as tendências de concorrência do mercado, cada loja do comércio 
tradicional tenderá a personalizar a sua oferta de modo a satisfazer as exigências dos seus clientes, 
variando consoante a visão do gestor de cada loja, levando à criação de outras versões/planos da 
oferta. 

A Inovação em valor recusa atender a todas as diferenças entre os clientes. Como alternativa 
promove a procura mediante conversão de não clientes do mercado. Assim o comércio tradicional 
para alem dos actuais clientes, que frequentam complementarmente para além da grande 
distribuição, deverá atrair novos clientes que actualmente não frequentam o comércio tradicional. 
Para isso foi tão importante as respostas dos inquiridos que responderam não frequentar actualmente 
o comércio tradicional. 

Actualmente o comércio tradicional encontra-se preso no meio, entre a grande distribuição (oferecer 
de tudo um pouco com grande importância do preço), e as lojas especializadas (com grande 
variedade num segmento de mercado, sem muita importância do preço), salvo raras excepções. 
Quando questionados aos peritos dos supermercados qual era a sua vantagem competitiva, a sua 
resposta vaga confirmou esta mesma tese. Para alcançar para além da procura existente temos de 
olhar para outros mercados, e para uma criação de valor, que seja reconhecida pelos clientes, e ao 
mesmo tempo não consuma muitos recursos.  

Se após a análise efectuada, se concordar que grande percentagem dos consumidores do comércio 
tradicional, que o utilizam de forma alternativa, pertencem a uma faixa etária elevada com dificuldade 
em mobilidade, poder-se-á apostar numa loja electrónica com entregas a domicilio, ou recolhas em 
loja. Pode também ser dada divulgação e promoções através de redes sociais, para abranger uma 
camada mais nova, que pode até morar próxima do comércio tradicional, mas ter pouca confiança e 
ideais preconcebidas sobre preços muito elevados no retalho tradicional. Assim,poderá ser 
equacionado um canal para as camadas mais novas, numa linguagem que compreendem (internet) 
de forma a ir mais além da procura existente. 

A aposta em artigos prontos a comer, quer seja através duma zona formal de restauração, ou de 
produtos embalados e dispostos para fazer piquenique, permitindo aproveitamentos e a redução do 
desperdício alimentar, reduz os custos e acrescenta valor, contribuindo para expandir os limites do 
mercado. 

4.4. 4º Princípio – Conseguir a sequência estratégica certa  

O quarto Princípio motiva a empresa a conseguir a sequência estratégica certa reduzindo dessa 
forma, o risco do modelo de negócios. As quatro etapas da sequência estratégica incluem oferecer 
um serviço de elevada utilidade aos seus clientes, preenchendo uma necessidade ainda pouco 
explorada no mercado e oferecendo um conjunto de factores a um preço acessível, que em conjunto 
constituem uma oferta atractiva para o consumidor. É na combinação de utilidade excepcional, preço 
estratégico e gestão de custos que surge a estratégia de inovação em valor.  
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4.5. 5º Princípio – Ultrapassar os principais obstáculos 
organizacionais  

O principal problema no comércio tradicional é justamente ultrapassar os obstáculos organizacionais, 
tendo em conta que cada loja é independente, cada gestor tem políticas, que podendo ser certas ou 
erradas, têm sido as mesmas por demasiado tempo. O mesmo acontece com os funcionários, 
acostumados à segurança do emprego proporcionada pelos elevados custos de despedimento, tendo 
sido a gestão de funcionários o ponto de convergência dos peritos quando questionados sobre os 
principais problemas do comércio tradicional. Mas podemos concluir que é a dificuldade de 
modernização que tem levado o comércio tradicional ao flagelo em que hoje se encontra.  

4.6. 6º Princípio – Incluir a implementação na estratégia 

De todas as recomendações que foram feitas anteriormente, espera-se que os gerentes do comércio 
tradicional as ponham em pratica, se não todas, pelo menos algumas. Tem sido a inércia e a 
dificuldade de adaptação às alterações do mercado que tem levado ao actual declínio do setor. Mas 
qualquer alteração que seja feita à estrutura da organização, é muito importante a comunicação da 
mesma entre todos os colaboradores, para ser possível o trabalho em conjunto para o mesmo 
objectivo. De acordo com Kim e Mauborgne (2009, p.211), “uma empresa não é só constituída pelos 
gestores de topo nem só pelos gestores intermédios. Uma empresa é composta por todos, do topo às 
linhas da frente”.  

Kim e Mauborgne (2004) defendem o processo justo como a variável diferenciadora das iniciativas 
em valor bem sucedidas. De facto, deve ser privilegiado um processo de implementação que 
fortaleça atitudes e comportamentos de forma imparcial e justa. É importante a elaboração de mapas 
de alterações, para ser efectuada uma implementação faseada. Uma vez que o objectivo final acaba 
por ser incremento em vendas, elaborar planos com objectivos bem delimitados por colaborador, em 
que esteja preestabelecido um premio na conclusão bem sucedida dos objectivos. Este tipo de 
desafios impulsiona o alinhamento da organização nos objectivos traçados, reforçando o espírito de 
confiança e de compromisso entre os colaboradores e a organização. 

Apesar de não podermos falar de um oceano azul, por não tem forma de o comprovar, de seguida 
(Figura 23) apresentamos um quadro estratégico da curva de valor que o comércio tradicional deve 
seguir, tendo em consideração os atributos a que os consumidores dão mais importância, a fim de 
posicionar-se da melhor forma estratégica para a criação de um espaço comercial inexplorado. 
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Figure 22; Sugestão de Curva de Valor para o  comércio tradicional 

A curva de valor apresentada é uma mera representação dos elementos valorizados pelos clientes, e 
a diferenciação que se pode obter da concorrência. Caso a sugestão de curva de valor seja seguida, 
poder-se-á ganhar valor em aspectos importantes para o cliente, e poupar recursos em aspectos que 
o consumidor não reconhece como uma mais valia, por exemplo reducindo a variedade nos artigos 
menos valorizados como aqueles que acostuma comprar na grande distribuição. Tem de se ter em 
atenção que o mercado está em constante mudança, e estar preparado para a continua alteração na 
curva de valor, de modo a ser uma mais valia para o cliente e ao mesmo tempo ser sustentável. 
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Capítulo VI: Conclusões, Contributos e Limitações da 
Investigação  

De seguida serão apresentadas as conclusões do presente trabalho. Após a revisão da literatura e 
investigação empírica, espera-se contribuir para o incremento do conhecimento na aplicação de uma 
estratégia de marketing – Blue Ocean Strategy – para a renovação do comércio tradicional, dando a 
conhecer a peritos e gerentes de lojas de comércio tradicional, os caminhos que podem seguir para 
obter um crescimento de valor sustentável. Para concluir, serão apresentadas as limitações do 
presente estudo, e dadas sugestões para estudos futuros nesta área do conhecimento. 

1. Conclusões  

O presente estudo pretendeu contribuir para tentar inverter a tendência de declínio do comércio 
tradicional em Portugal, para perceber o porquê do problema realizou-se uma revisão da literatura 
com temas fundamentais para tentar compreender as circunstancias envolventes: (1) Distribuição – 
estudando as suas características, e os diferentes tipos, a investigação foi avançando do mais geral 
para o mais especifico para de seguida estudar; (2) Retalho – foram procuradas definições, 
analisados os tipos, os segmentos assim como a sua evolução desde o inicio dos tempo até os 
nossos dias; (3) Comportamentos do consumidor – como nos encontramos perante um estudo de 
marketing, o consumidor é o centro da pesquisa, estudando assim as atitudes face ao retalho, 
factores que determinam a escolha, o comportamento de compra multicanal, entre outras 
informações relevante para o retalho, cada vez de uma forma mais especifica para colaborar com o 
presente estudo; (4) Estratégias de marketing – para poder chegar a uma solução final, foram 
estudadas várias estratégias, o marketing no retalho, a importância que tem uma marca mesmo como 
ponto de venda de um serviço. Noutro capítulo foi estudado o mercado retalhista em Portugal, e 
foram feitas várias análises para perceber o contexto em que esta investigação está inserida. 

O objectivo do presente estudo é apresentar uma estratégia de marketing para o comércio tradicional 
que inverta a tendência de declínio do setor, para tal serviu-se do quadro estratégico e curvas de 
valor esboçadas pelos consumidores. Para além de este objectivo principal foram considerados 
outros objectivos, para os quais se desenhou uma metodologia para atingir. Recorreu-se a análise 
qualitativas como focus groups aos consumidores e entrevistas em profundidade aos peritos do 
comércio tradicional, assim como análises quantitativas através de questionários aos consumidores 
para validar a informação, demonstrando como esperado divergências e confluências entre as 
opiniões dos peritos e a realidade do mercado, para poder dar um feedback final ao comércio 
tradicional.   

Para validar os resultados da análise qualitativa, e dar respostas às perguntas da investigação, isto é 
se o comércio tradicional está alinhado com o que os consumidores valorizam, fez-se a aplicação de 
um inquérito aos consumidores, Avaliou-se o grau de importância de certas características do 
comércio tradicional, depois as principais secções utilizadas no comércio tradicional, e depois 
procurou-se validar algumas recomendações para melhorar o comércio tradicional, tendo sido as 
características hedónicas, e as secções de balcão, os aspectos com mais valorização dada pelos 
respondentes. Estes factores contrariam algumas respostas dadas pelos peritos, nomeadamente o 
factor preço, em que os peritos desvalorizavam categoricamente a sua importância.  

Para reduzir o número inicial de variáveis, para poder obter conclusões de uma forma mais simples, 
sem perda significativa da informação, efectuou-se uma análise factorial às características do 
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comércio tradicional, à utilização que é feita do comércio tradicional e às características 
recomendadas para o comércio tradicional. 

Posteriormente avaliou-se como formar grupos mais homogéneos de respondentes, procedendo-se a 
uma análise de clusters. Os dois grupos encontrados, com características diferentes, devem  ser 
considerados no planeamento estratégico dos estabelecimentos de retalho. Das diferenças mais 
relevantes entre os grupos é que um dos clusters valoriza mais os atributos do comércio tradicional 
do que o outro cluster. Estes resultados mostram como o comércio tradicional pode desenvolver 
acções estratégicas e propostas especificas direccionadas às necessidades diferenciadas de cada 
grupo. 

Para finalizar foi feita uma análise do comércio tradicional através da óptica da estratégia do oceano 
azul, a fim de  identificar o posicionamento do comércio tradicional face à concorrência. Após esboçar 
a curva de valor consegue-se verificar o perfil estratégico, as divergências e confluências com a 
concorrência, podendo comparar com as valorizações dadas pelos consumidores inquiridos, para 
melhorar a estratégia, e atender as propostas consideradas na grelha de Eliminação, Redução, 
Elevação e Criação. Tudo isto poderá ser posto em prática tirando o máximo partido das vantagens 
competitivas que o comércio tradicional detém. 

A nova curva de valor, resultante da aplicação do modelo dos quatro campos de acção, visa dar uma 
nova perspectiva quanto aos aspectos actualmente considerados na estratégia do comércio 
tradicional. Não sendo uma resposta estática, uma vez que o mercado está em constante mutação, 
tenta-se fomentar a aplicação periódica da estrutura dos quatro campos de acção em relação ao 
quadro estratégico, com a finalidade de procurar novos oceanos azuis,  construindo assim estratégias 
coesas, vanguardistas na inovação em valor, e a procura de mercados inexplorados. 

2. Contributos 

Esta dissertação apresenta um exemplo da aplicação da metodologia Blue Ocean Strategy, na 
distribuição alimentar, especificamente no comércio tradicional. Esta área tem sido pouco explorada 
na literatura, e com muito pouca inovação no horizonte temporal, como tal o presente estudo permitiu 
validar esta metodologia. 

A análise apresentada visa demonstrar aos gestores do comércio tradicional, que têm à disposição 
uma ferramenta de elevada relevância para a gestão estratégica, demonstrando que há espaço para 
o crescimento, existindo oceanos subaproveitados, podendo aumentar a valorização pelos clientes e 
diminuição dos custos instalados. 

A curva de valor esboça o estado actual do comércio tradicional, face à concorrência, e face à 
valorização pelos clientes, munindo os gestores de uma poderosa ferramenta para navegar em rota a 
um oceano cada vez mais azul. A monitorização periódica destas curvas permitirá manter o comércio 
tradicional na vanguarda ao mesmo tempo que na rentabilidade económica. 

Foram apresentadas várias propostas de marketing, que os gestores do comércio tradicional podem 
seguir, se não todas, aquelas que achem mais adequadas aos objectivos e limitações da 
organização, todas com o intuito de inverter a tendência do mercado. Com a curva de valor 
validaram-se as diferenças entre os factores valorizados pela oferta e pela procura. Apostando na 
diversificação do canal de contacto com o consumidor, e utilizando sempre as relações próximas com 
os consumidores, e o carácter hedónico da oferta como principal ferramenta para manter relações 
duradouras com os clientes. Poder-se-á também apostar na promoção nas redes sociais para atrair 
novos consumidores. 



 

 

70 

Uma vez que as lojas de comércio tradicional não se consideram concorrentes entre si, gostaríamos 
de fazer uma contribuição final: propôr a elaboração de uma plataforma electrónica de colaboração, 
promoção, e venda.  

3. Limitações e pesquisa futura 

A presente investigação deparou-se com algumas limitações que devem ser mencionadas e 
consideradas em estudos futuros. Pela sua natureza exploratória, e dada a amostra, a interpretação 
dos resultados sofre de algumas limitações, e não pode ser generalizada para outras zonas 
geográficas ou outros mercados. Pode sim, encorajar investigadores para a utilização das 
ferramentas estruturais que tem por base a metodologia aplicada. 

 Foi considerável a dificuldade em entrar em contacto com muitos peritos do comércio tradicional, 
nomeadamente os responsáveis por projectos de dimensão nacional como o meuSuper ou 
Amanhecer, e mais ainda obter o seu depoimento para utilização neste estudo. Para o presente 
estudo foram contactados rigorosamente todos os diferentes formatos existentes de comércio 
tradicional em Portugal à data, e muitos ofereceram informação, mas avisando que a mesma não 
poderia ser registada.  

Em relação aos consumidores, seria interessante obter a valorização dos inquéritos, apenas por 
actuais consumidores do comércio tradicional. A aplicação do questionário a consumidores também 
sofreu de algumas dificuldades, porque muitos consumidores vão ao comércio tradicional por não 
disporem de muito tempo, condicionando desta forma também a sua colaboração na resposta a 
inquéritos. Mas dada a reduzida percentagem de clientes do comércio tradicional, e o principal 
objectivo é obter novo mercado inexplorado, foi divulgado o questionário pelas redes sociais, para 
obter perspectivas de quem não é cliente actualmente. 

Não obstante, os resultados obtidos permitem esclarecer a valorização das características e 
utilização do comércio tradicional pelos consumidores, servindo de marco para a elaboração de 
estratégias válidas que podem ser aplicadas no mercado
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Anexos 
Anexo 1- Entrevista em profundidade aos Peritos  
Estudo Exploratório - GUIÃO DA ENTREVISTA  
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Anexo II – Inquérito dirigido aos consumidores 
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