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Introdução 

Este relatório integra informação recolhida no decurso de um estágio no seio de uma 

empresa de comércio electrónico de origem francesa – Pixmania. Neste relatório, procuro 

delinear uma estratégia para acelerar a fidelização dos consumidores esporádicos de modo a 

aligeirar a evolução da empresa no mercado português. Através da experiência adquirida na 

empresa pude estruturar uma série de pontos fracos a corrigir e pontos fortes a guardar de 

forma a cumprir com este objectivo.   

Como pode a empresa melhor fidelizar os seus clientes? É esta a problemática que 

proponho tratar. Em parte por não ter um forte conhecimento de quem é o seu consumidor 

habitual, a empresa é incapaz de comunicar de uma forma diferenciada com o potencial 

consumidor fiel (aquele que já comprou uma vez e pode vir a comprar uma segunda, se 

recordado/persuadido). Tratarei de traçar o perfil do consumidor e identificar outros pontos 

fracos que possam ser corrigidos de forma a cumprir o objectivo.  

O trabalho surge no seguimento de um estágio como Assistant Business Developer na 

empresa multinacional Pixmania, que teve início no dia 22 de Dezembro de 2011 e que findou 

seis meses depois, a 22 de Junho de 2012. O meu objectivo era simultaneamente de adquirir 

experiência profissional e de desenvolver o meu domínio da língua francesa num ambiente 

corporativo, tomando partido da oportunidade proposta no decurso do programa Erasmus.  
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Capítulo 1 – Metodologia 

O âmago do trabalho foca-se em técnicas não-declarativas. A análise documental é 

indispensável e como tal foi uma constante no decurso da investigação. Adicionalmente, dada 

a integração numa empresa de comércio electrónico, recorri à observação directa do grupo de 

trabalho para adquirir informações variadas sobre comércio electrónico.   

 Entrevistas abertas informais foram igualmente importantes para verdadeiramente 

compreender a estratégia comercial da empresa.  

Werner e Schoepfle (1987)
1
 referem-se à entrevista como “uma técnica útil para 

recolher dados válidos sobre as crenças, opiniões e ideias dos sujeitos alvos de investigação”. 

A entrevista permite ao entrevistado exprimir “as suas interpretações ou suas experiências” e 

ao entrevistador compreender como é que o sujeito desenvolve as suas funções. Através da 

partilha de informações consideradas pelo grupo de trabalho como de “censo-comum”, dada a 

sua familiaridade com o sujeito, apreendi as funções a realizar no decurso do estágio, 

desenvolvi o relatório e operacionalizei conceitos até agora puramente teóricos (como por 

exemplo retargeting com recurso a cookies
2
).  

Aliada a esta técnica declarativa continuei a investigar e analisar documentos 

relacionados com web marketing e e-business, para melhor me familiarizar com a temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 WERNER, Oswald e SCHOEPFLE, G. Mark (1987). Systematic Fieldwork, vol. 1: Foundations of 

Ethnography and Interviewing, págs. 78-79 
2
 Cookies – Um documento que é enviado por um site a um internauta automaticamente de modo a 

guardar as informações deste para posterior acesso ao site. Por exemplo a memorização da palavra 
passe para contas de email é feita através da instalação de um Cookie no computador do utilizador.   
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Capítulo 2 – Análise de Mercado 

“O e-commerce nos anos ’90 partiu da já-existente encomenda por catálogo e acrescentou-lhe 

as vantagens que a Internet oferece - uma maior selecção para escolha, maior facilidade em 

encomendar e a custos inferiores. A Internet proporcionava uma forma de oferecer um catálogo 

a todos, sem custos de printing e mailing.”
3
 

Foi em 1979 que Michael Aldrich, um engenheiro informático britânico, arquitectou o 

conceito do serviço que viria mais tarde a ser conhecido como online shopping.
4
 A invenção da 

Internet por Tim Berners-Lee em 1991 veio permitir a operacionalização do conceito inventado 

décadas antes por Aldrich e começaram a surgir as primeiras grandes lojas online.  

Actualmente, quando falamos de comércio online, pensamos no que Vladimir Zwass
5
, 

Professor de Ciência Informática e Gestão de Sistemas de Informação de renome 

internacional, definiu como “Uma relação de troca de bens, serviços ou informações através de 

uma rede electrónica (…)”
6
. O mercado electrónico tem crescido a um ritmo acelerado e 

actualmente apresenta valores anuais impressionantes: 180 biliões de euros por ano na 

Europa.  

Já são quase 60% dos agregados familiares portugueses que têm acesso doméstico à 

Internet, números muito distintos daqueles que há nove anos atrás se verificavam, quando em 

2002 o INE calculou que apenas 15,1% das famílias portuguesas tinha acesso à Internet num 

computador pessoal. Lado a lado com esta Taxa está a Taxa de Utilização da Internet por 

indivíduos com idades compreendidas entre os 16 e os 74. Entre 2002 e 2011, a taxa subiu de 

19,4% para 55,3%.  

O acesso à Internet é agora uma necessidade de boa parte da população portuguesa, 

tão importante como o acesso à electricidade ou ao combustível. Não obstante as diferentes 

razões pelas quais o acesso à internet é importante para cada um de nós, a verdade é que a 

sua comercialização modificou o mundo e continua actualmente a impactuar dramaticamente a 

forma como vivemos e como compramos.  

 

                                                           
3
 ANDERSON, Chris (2006). The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less or More, pág. 47 

Hyperion. 
4
 “History of Online Shopping” – The Michael Aldrich Archive. 

(http://www.aldricharchive.com/shopping_history.html) Consultado a 15  de Dezembro de 2011 
5
 ZWASS, Vladimir (2003) “Electronic Commerce and Organizational Innovation: Aspects and 

Opportunities” em International Journal of Electronic Commerce Spring 2003, Volume 7, Nº3. 
(http://www.gvsu.edu/business/ijec/docs/zwass-20031.pdf) Consultado a 17 de Dezembro de 2011  
6
 “E-Commerce” - Encyclopedia Britannica (http://www.britannica.com/EBchecked/topic/183748/e-

commerce#) Consultado a 17 de Dezembro de 2011. 

http://www.aldricharchive.com/shopping_history.html
http://www.gvsu.edu/business/ijec/docs/zwass-20031.pdf
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/183748/e-commerce
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/183748/e-commerce
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Em 2010, de acordo com dados facultados pela equipa de Marketing Inteligence da 

Pixmania, os portugueses desembolsaram apenas 1,5 mil milhões para compras online. Estes 

valores condizem com os que Ulric Jerome, o director executivo da empresa, forneceu numa 

entrevista recente à Associação de Comércio Electrónico e Publicidade Interactiva (ACEPI).
7
 

Um estudo do Kelkoo
8
, site comparador de preços francês, com base em dados do 

Eurostat e do Euromonitor, estima que o mercado do comércio electrónico representa 5,9% do 

comércio total realizado na Europa, em boa parte graças a Inglaterra (52,1 mil milhões de 

euros em vendas), Alemanha (39,2 mil milhões de vendas) e França (31,2 mil milhões em 

vendas). Aliás, é importante referir que, segundo o mesmo estudo, este triunvirato perfaz 70% 

do total do comércio online que se realiza na Europa.  

Estudos recentes do INE e do Eurostat asseveram que 1 em cada 10 portugueses 

(10.3%) compram online
9
, e que 1 em cada 4 portugueses (31%) que utilizam a Internet 

efectuam compras online
10

. Estes valores, apesar de estarem abaixo da média europeia, têm 

vindo a evoluir substancialmente ao longo dos últimos anos. Entre 2002 e 2011, a Taxa teve 

um crescimento de 643%, passando de 1,6% para 10.3%. Há uma clara tendência de evolução 

e de aproximação dos valores obtidos noutros países europeus, nos quais o comércio 

electrónico é utilizado por um número superior de indivíduos (58% dos internautas europeus 

compra online).  

 

Gráfico 1 - Indivíduos entre 16 e 74 anos que utilizaram a Internet para efectuar comércio electrónico, 2002-2011 
(%) 

                                                           
7
 “Entrevista: Pixmania quer liderar retalho online com diversidade” 

(http://m.acepi.pt/noticiasDetalhe.php?idArtigo=1023) Consultado a 18 de Dezembro de 2011. 
8
 “E-Commerce: Une Croissance Attendue de 24% en France” – Kelkoo (http://presse.kelkoo.fr/e-

commerce-une-croissance-attendue-de-24-en-france.html) Consultado a 17 de Novembro de 2011. 
9
 “Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias – 2011” – 

ANACOM/INE (http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1103191) Consultado a 15 de Dezembro 
de 2011. 
10

 “Internet use in households and by individuals in 2011” – Eurostat 
(http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/188&format=HTML&aged=0&lang
uage=EN&guiLanguage=en) Consultado a 15 de Dezembro de 2011. 

http://m.acepi.pt/noticiasDetalhe.php?idArtigo=1023
http://presse.kelkoo.fr/e-commerce-une-croissance-attendue-de-24-en-france.html
http://presse.kelkoo.fr/e-commerce-une-croissance-attendue-de-24-en-france.html
http://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1103191
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/188&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/11/188&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
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Ainda relativamente ao perfil do cliente do comércio electrónico, constata-se que este 

habita principalmente na zona de Lisboa, é do sexo masculino, com idade compreendida entre 

os 25 e os 34 anos e com um nível de educação elevado (ensino secundário ou superior). Por 

comparação, o individuo que nunca acedeu á Internet habita no Alentejo, é do sexo feminino, 

tem entre 65 a 74 anos e um nível de escolaridade diminuto (abaixo do 3º ciclo).  

Segundo o Eurostat, Portugal encontra-se na cauda da Europa no que diz respeito à 

utilização de comércio online, longe de todas as grandes nações europeias que apresentam 

valores bem acima da média (Reino Unido com 82%; Alemanha com 77% e França com 67%). 

Preferência pela compra em pessoa, receios com a segurança dos pagamentos e não 

encontrarem utilidade no comércio online são as razões mais apontadas pelos europeus 

quando questionados sobre a inutilização do comércio online.
11

 Empresários online acreditam 

que o problema encontra-se ao nível das infra-estruturas. Na visão de Ulric Jerome, o cerne do 

problema é o custo do acesso à Internet, televisão e telefone, alto demais para permitir a 

proliferação do comércio online. Em comparação, se em Portugal os serviços têm um custo 

mediano combinado de 50 a 60 euros por mês, em França, podem ser subscritos por valores 

por vezes 100% inferiores. 

 

Gráfico 2 - Utilização da Internet para comércio online por internautas da EU27 

 

 

 

                                                           
11

 “Internet usage in 2009 – Households and Individuals” – Eurostat 
(http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-09-046/EN/KS-QA-09-046-EN.PDF) 
Consultado a 16 de Dezembro de 2011. 
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Um estudo de 2007 da ANACOM conclui que os portugueses, apesar de se 

interessarem pelos produtos disponíveis online, acabam por não avançar com a compra e 

deslocar-se a uma loja física para adquiri o produto que viram online. 
12

 É certo que os 

números deste ano demonstram que esta desconfiança dos portugueses no comércio online 

tem vindo a decrescer, contudo, os baixos valores do comércio electrónico em Portugal levam-

me a concluir que há ainda muito trabalho a fazer no que diz respeito à comunicação do 

comércio online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 “Comprar na Internet” – ANACOM 
(http://www.anacom.pt/streaming/ACEP_Guia_Consumidores.pdf?contentId=537842&field=ATTACHED
_FILE) Consultado a 17 de Dezembro de 2011. 

http://www.anacom.pt/streaming/ACEP_Guia_Consumidores.pdf?contentId=537842&field=ATTACHED_FILE
http://www.anacom.pt/streaming/ACEP_Guia_Consumidores.pdf?contentId=537842&field=ATTACHED_FILE
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Capítulo 3 – Análise da Empresa 

De origem francesa, Pixmania ultrapassa fronteiras geográficas e barreiras linguísticas 

no que diz respeito ao sucesso comercial. No ano transacto, a multinacional obteve receitas na 

ordem dos 900 milhões de euros, aproximando-se ainda mais da líder de mercado e dois anos 

mais sénior que a Pixmania, Cdiscount
13

.  

Presente em vinte e seis nações europeias, entre elas Portugal, França, Alemanha e 

Reino Unido, a empresa tem vindo a conquistar cada vez mais territórios estrangeiros desde a 

sua criação em 2000. Sediada em Paris, foi criada pelos irmãos franceses Steve e Jean-Émile 

Rosenblum, que na época, ambicionavam desenvolver um site que permitisse aos utilizadores 

imprimir fotos à distância. Uma vez consciencializados do potencial do seu website, os jovens 

adaptaram-no às necessidades do consumidor e adaptaram-no para um site de comércio 

electrónico.  

A empresa começa primeiramente com comércio electrónico exclusivamente Business-

to-Business, lançando em 2004 o site Pixmania-Pro, um sucesso nos mercados de revenda. 

Em 2006, os irmãos Rosenblums atacam o mercado Business-to-Consumer, instaurando o 

comércio electrónico no principal site do grupo e efectivamente abrindo as portas ao grande 

público. No mesmo ano a empresa passa a fazer parte do grupo internacional Dixons Retail plc 

(DSG International), quando o grupo de origem britânica compra 90% da empresa. 

Ano após ano a Pixmania tem vindo a expandir a sua gama de produtos e serviços 

disponíveis, solidificando a sua imagem no mercado francês. Esta robustez levou a que, em 

Junho deste ano, a empresa francesa conseguisse a exclusividade da gestão das vendas 

online do grupo Carrefour, no que toca à oferta não alimentar da empresa.  

Segundo Emmanuel Fraysse, editor de Marketingrama, o cliente da Pixmania é 

principalmente jovem, masculino e apaixonado por tecnologias.
14

 Apesar de ser um cliente 

interessante do ponto de vista comercial, há que heterogeneizar o consumidor, visando a 

conquista de consumidores femininos e consumidores masculinos mais seniores. Foi 

precisamente com este objectivo em mente que a empresa diversificou recentemente a oferta 

de artigos disponível. Mobílias
15

 e sex toys
16

 fazem agora parte do rol de artigos passíveis de 

                                                           
13

 Perfomance Bourse “Steve Rosenblaum étend sa gamme de produits” (2011/11/29) 
(http://www.performancebourse.com/actualites/steve-rosenblum-etend-sa-gamme-de-
produits,3373.html) consultado a 01 de Dezembro de 2011. 
14

 Super Fiction – Darty vs. Pixmania – Qui va gagner 
(http://www.superfiction.net/blog/index.php?2006/08/05/33-darty-vs-pixmania-qui-va-gagner) 
Consultado a 01 de Dezembro de 2011. 
15

 E Commerce – Pixmania.com se lance dans le meuble 
(http://www.ecommercemag.fr/Breves/Pixmania-com-se-lance-dans-le-meuble-42772.htm) Consultado 
a 01 de Dezembro de 2011. 

http://www.performancebourse.com/actualites/steve-rosenblum-etend-sa-gamme-de-produits,3373.html
http://www.performancebourse.com/actualites/steve-rosenblum-etend-sa-gamme-de-produits,3373.html
http://www.superfiction.net/blog/index.php?2006/08/05/33-darty-vs-pixmania-qui-va-gagner
http://www.ecommercemag.fr/Breves/Pixmania-com-se-lance-dans-le-meuble-42772.htm
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serem adquiridos nos sites Pixmania ou Pixmania PRO, num teste ao velho provérbio “Não se 

pode agradar a gregos e troianos”. 

 

Gráfico 3 - Volume de Negócios e Projecção de Volume de Negócios (em milhões de €) da Pixmania
171819 

É nítido o célere crescimento da Pixmania no mercado do comércio electrónico. Desde 

2004, ano em que a Pixmania entrou no comércio electrónico, o volume de negócios da 

empresa cresceu 718%. A expectativa é que os bons resultados da empresa continuem a 

melhorar e que, em 2014, a empresa francesa chegue aos 1,500 milhões de euros.  

Redes Sociais: A relação entre o número de fãs e o número de 

consumidores da empresa 

Um estudo norte-americano publicado em Março deste ano e co-realizado por duas 

empresas norte-americanas (Chadwick Martin Bailey e da Constant Contact, Inc.) concluiu que 

pelo menos 58% dos utilizadores do Facebook “gostam” de uma marca por serem 

consumidores 
20

. Com base nesta conclusão podemos extrapolar que, dos 23 472 fãs da 

                                                                                                                                                                          
16

 Informazione - Pixmania apre le porte all’Eros com la nouva sezione Love Shop 
(http://www.informazione.it/c/E55F424E-9C38-41B0-9E74-74B18FDD7198/Pixmania-apre-le-porte-all-
Eros-con-la-nuova-sezione-Love-Shop) Consultado a 01 de Dezembro de 2011. 
17

 “247,4 M€ de chifre d’affaires pour Pixmania” – Info High Tech 
(http://www.infohightech.com/CPpdf/pix1.pdf) Consultado a 17 de Dezembro de 2011. 
18

 « Qui Sommes Nous » – Pixmania Pixplace (http://pixplace.pixmania.com/fr/qui_sommes_nous.htm) 
Consultado a 17 de Dezembro de 2011. 
19

 “Pixmania vise 1,5 milliard de chiffre d’affaires en 2014 » - La Tribune 
(http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20100624trib000523945/pixmania-vise-15-milliard-
de-chiffre-d-affaires-en-2014.html) Consultado a 17 de Dezembro de 2011. 
20

 “10 Quick Facts You Should Know About Consumer Behavior on Facebook” 
(http://www.socialquickstarter.com/content/103-10_facts_about_consumer_behavior_on_facebook), 
Consultado a 29 de Maio de 2012 
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http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20100624trib000523945/pixmania-vise-15-milliard-de-chiffre-d-affaires-en-2014.html
http://www.latribune.fr/technos-medias/internet/20100624trib000523945/pixmania-vise-15-milliard-de-chiffre-d-affaires-en-2014.html
http://www.socialquickstarter.com/content/103-10_facts_about_consumer_behavior_on_facebook


11 
 

Pixmania PT no Facebook (dados de 31 de Maio de 2012) pelo menos 13614 já compraram no 

mínimo uma vez pela Pixmania. Por ser uma amostra sólida, posso utilizar os dados de fãs da 

Pixmania no Facebook para traçar o perfil demográfico do consumidor Pixmania e relaciona-lo 

com o perfil do consumidor do comércio online já previamente definido.    

O consumidor Pixmania é maioritariamente masculino, com idade compreendida entre 

os 25 e os 34 anos e com residência na área da grande Lisboa, dados coincidentes com os 

valore apresentados no estudo “Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da 

Comunicação pelas Famílias – 2011” da ANACOM. Esta corroboração permite-nos concluir que 

apesar de a empresa estar a captar o principal demográfico que o mercado tem a oferecer, 

deve preocupar-se em desenvolver mecanismos para espigar o surgimento de novos 

demográficos, particularmente o das mulheres com idades compreendidas entre os 25 e os 34 

anos.  

Igualmente, se considerarmos que existem quatro mulheres por cada cinco homens 

que segundo o estudo da ANACOM, dizem consumir online, versus as duas mulheres por cada 

cinco homens que consomem na Pixmania, concluímos que a empresa não está a conseguir 

alcançar eficazmente o consumidor feminino português. 

 
Figura 1 - Relatório de Fãs Facebook da Pixmania PT no dia 31/05/2012 

 

 

 



12 
 

Capítulo 4 – Análise da Concorrência 

Segundo dados da empresa, cerca de 20% do número total de compradores 

portugueses na Internet é cliente Pixmania, o que a faz líder no mercado do comércio 

electrónico nacional, se excluirmos as vendas feitas em “lojas físicas” pelas três empresas. As 

suas principais concorrentes no comércio online são a FNAC (igualmente de origem francesa) 

e a WORTEN. Ambas as empresas detêm uma grande presença física em Portugal e operam 

igualmente com alguma notoriedade no mercado online, sendo líderes em reputação na 

distribuição não alimentar. 
21

   

A sua maior concorrente é a subsidiária do grupo PPR, FNAC. Criada em 1954, a 

empresa francesa com presença em seis países europeus, assim como no Brasil e em Taiwan, 

é um verdadeiro monstro no comércio internacional. Em 2010, o volume de negócios da 

empresa chegou aos 4 473 milhões de euros, sendo que 7% deste valor foi feito em Portugal 

(313 milhões de euros) e 95% foi feito no mercado Europeu (4 249 milhões de euros).
22

  

Outra jogadora importante no mercado português online, a Worten é uma força lusitana 

a não menosprezar. Fisicamente presente um pouco por toda a Península Ibérica, é a empresa 

lider no mercado não alimentar português, com 765 milhões de euros totalizados em vendas 

físicas e online.
23

 No total a empresa gerida por Belmiro de Azevedo detém 132 lojas físicas em 

Portugal, sem contar com as 48 lojas Worten Mobile nem com as 17 lojas Vobis que 

recentemente foram convertidas em Wortens pelo grupo Sonae, proprietário de ambas as 

marcas.
24

 

O mercado online está em pleno boom, e a concorrência da Pixmania beneficia desse 

sucesso. Segundo dados recentes da Marktest
25

, o volume de pageviews e visitantes únicos de 

comerciantes com lojas onlines subiu substancialmente, duplicando até por vezes, entre o 

primeiro e o segundo trimestre de 2012. A Fnac em particular ganhou 111 000 visitantes únicos 

entre os dois trimestres, passando de 901 000 para 1 012 000 visitantes únicos.
26

 

 

                                                           
21

 “Fnac lidera reputação na distribuição não alimentar” – Marktest 
(http://www.marktest.com/wap/a/n/id~1805.aspx) Consultado a 9 de Agosto de 2012 
22

 FNAC – Répartition du Chiffre D’Affaires 2010 par pays (http://www.ppr.com/fr/brands/fnac#chiffres) 
Consultado a 14 de Dezembro de 2011. 
23

 “Continente e Worten na liderança do ‘ranking’ da APED – Destak 
(http://www.destak.pt/artigo/106681) Consultado a 18 de Dezembro de 2011. 
24
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25
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26
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Capítulo 5 – Assistant Business Developer 

É de Paris que todos os sites da empresa são mantidos e dirigidos. Precisamente por 

isso, o Estágio como Assistant Business Developer (doravante abreviado para ABD) na 

Pixmania encarretou múltiplas responsabilidades: 

Tabela 1 - Planificação das Actividades Desenvolvidas no estágio 

Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 

Desempenho de funções como Assistant Business Developer da Europa do Sul (Portugal, Espanha, França e Itália) – 

Gestão da presença da Pixmania em comparadores de preço (principalmente portugueses) + Recrutamento de 

novos afiliados para a plataforma interna da Pixmania + Community Manager nas redes sociais portuguesas 

Planeamento e 

gestão 

de campanhas  

Publicitárias 

natalícias;  

Planificação 

do 

Passatempo 

“Dia dos 

Namorados” 

na Página 

da Empresa 

no 

Facebook. 

Planificação e 

Acompanhamento 

do Passatempo 

“Dia dos 

Namorados” na 

Página da 

Empresa no 

Facebook. 

Múltiplas 

pequenas 

campanhas 

publicitárias; 

Múltiplas 

pequenas 

campanhas 

publicitárias; 

 

Planificação e 

Acompanhamento 

da Campanha 

“Instant Win” 

relacionada com 

o Euro 2012, na 

página da 

empresa no 

Facebook; 

Planificação e 

Acompanhamento 

da Campanha 

“Instant Win” 

relacionada com 

o Euro 2012, na 

página da 

empresa no 

Facebook; 

 

5.1 Shopbot 

Uma das tarefas propostas pelo responsável de estágio, Lionel Lopes, Head of 

Business Development for Southern Europe, foi a gestão do orçamento atribuído ao trafego 

originado por sites comparadores de preço (doravante abreviado para CP) dirigidos a países da 

Europa de Sul (Portugal, Espanha, Itália e França). A formação nesta tarefa foi dada por 

Serena de Luca, que no passado já havia desempenhado a mesma função.  

Como explicou Serena de Luca numa entrevista informal (ver anexo 2) o Shopbot é “o 

responsável por garantir que os produtos mais vendidos e/ou com os melhores preços estão 

nos (sites) comparadores de preços”. Como me foi explicado no decurso da formação, os sites 

comparadores de preços são importantes dado que quando o cliente procura um determinado 

produto ele já decidiu que o quer comprar e está apenas à procura do melhor preço.  

Consoante o acordo que a empresa estabeleceu com os sites, os custos podem ser 

conforme a reprodução ou de cliques, ou de compras. Para os sites em CPA (Coût pour Achat 

= Custo por Compra) em que a empresa apenas paga quando se reproduz uma compra, é 
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enviada uma grande selecção de produtos (acima de 20 000) através de um feed csv que é 

alterado diariamente. Nas palavras de Serena de Luca, “os feeds são os fluxos de cada 

comparador. Cada site tem um source id (um número) que facilita o registo da origem do 

cliente. Eles (os feeds) são documentos em formato .csv que enviamos diariamente aos 

comparadores de preços para actualizarem os preços nos seus sites e os produtos em stock.” 

Para os sites em CPC (Coût pour Clique = Custo por Click) a empresa paga cada vez que o 

consumidor clica sobre o produto no site comparador de preços, mesmo que não se reproduza 

uma venda.  

Em fases, o trabalho do shopbot consiste em: 

1. Identificar os produtos mais vendidos da empresa com ajuda dos diferentes 

chefes de produto (um para cada categoria de produto – electrodomésticos, 

máquinas fotográficas, televisões, telemóveis, etc); 

2. Activar na base de dados interna da empresa o envio destes produtos, 

comparador por comparador (CPA e CPC) 

3. Assegurar de que a activação na base de dados interna surtiu efeito e o 

produto está a ser enviado nos feeds csv; 

4. Garantir de que, estando presente no feed, o produto está igualmente presente 

no CP. Caso o produto não esteja online no CP, o Shopbot contacta o parceiro 

comercial e solicita a actualização do feed; 

5. Seguir diariamente a performance dos produtos nos comparadores de preço 

em CPC; 

6. Desactivar o produto na base de dados interna mediante a existência de um ou 

mais dos seguintes casos:  

a. Quando os custos de visibilidade são demasiado elevados e, mesmo 

quando o produto realiza vendas, a relação entre os custos e os lucros 

não corresponde à relação previamente objectivada para o trimestre 

pelos responsáveis da empresa – De Luca esclarece que “quando o 

quociente Coût/CA Shopbot (relação entre os custos e o turnover) de 

um país é ultrapassado por mais de 0,5% o Shopbot deve identificar as 

fontes em CPC mais caras e tirar os produtos menos vendidos face 

aos custos de visibilidade.”; 

b. Caso a concorrência tenha um preço consideravelmente melhor, o qual 

a Pixmania não consegue corresponder; 

c. Caso exista um erro de tradução/ de informação na ficha técnica do 

produto no site da Pixmania; 

d. Caso o produto não tenha realizado nenhuma venda no global de 

todas as fontes de trafego (trafego directo, motores de busca, 

shopbots, afiliação, redes sociais, entre outras); 
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Para estar presente num comparador de preço, por exemplo, o Kuantokusta
27

, a empresa 

dispensa em média entre 6 a 20 cêntimos por clique ou uma percentagem de 3% a 18% por 

compra.  

Regra geral o cliente só clica quando o preço da Pixmania é-lhe mais vantajoso do que o dos 

rivais, pelo que a empresa recupera facilmente o investimento. Contudo, existem vários 

imprevistos que podem interromper esta operação. Assim, é da responsabilidade do ABD 

identificar os imprevistos e estancar a hemorragia antes que a empresa dispense fortunas em 

cliques inúteis.  

Um desses imprevistos pode ser, por exemplo, a falta de actualização do site de comparador 

de preços. Se o preço que o site dispõe não corresponde ao preço actual da Pixmania, o 

cliente sentir-se-á insidiado pela empresa e não comprará o artigo.  

Pode ainda dar-se o caso da empresa estar a pagar para estar presente numa lista de produtos 

na qual o produto disponível é vendido a um preço superior ao dos rivais. Neste caso, o ABD 

intervém e propõe ou uma redução do preço do produto na Pixmania ou a retirada da presença 

do produto naquele site de modo a não preconizar uma imagem pejorativa da empresa.  

5.2 Business Developer Afiliação 

Como explica Lionel Lopes, “O Bizdev Afiliação (Business Developer) tem como objectivo 

encontrar sites, blogs e fóruns que possam servir como afiliados para a Pixmania”. Ele oferece 

comissões a possíveis afiliados, comissões que variam de 3% a 18% do valor final produzido 

por uma venda, em função do número de visitantes que o site tem e o tipo de produto vendido 

(novas categorias, como por exemplo Loveshop, são remuneradas a 18% enquanto que 

categorias já estabelecidas como Fotografia, são remuneradas a 3%).  

O afiliado promove a Pixmania e escolhe quando e onde colocar os conteúdos disponibilizados 

pela empresa. “Posto de forma simples, a Pixmania disponibiliza numa plataforma (interna) 

conteúdos gráficos e textuais relativos a campanhas da empresa que os afiliados publicam nos 

seus sites. Ao clicar num destes conteúdos o visitante dos afiliados é marcado com um “cookie” 

e se ele realizar uma compra nos trinta dias seguintes, nós pagamos uma comissão sobre a 

venda.» esclarece Mickael Santos, Business Developer Search e Afiliação para Portugal.  

5.3 Community Manager 

As tarefas de Community Manager eram aquelas que inicialmente, segundo o responsável do 

estágio, menos tempo tomariam, dado que na época, o volume de vendas originado pela 

página Facebook da Pixmania era bastante inferior àquele gerado pela afiliação ou pelos 

shopbots. 

                                                           
27

 Kuantokusta (http://www.kuantokusta.pt/) Consultado a 01 de Dezembro de 2011. 

http://www.kuantokusta.pt/
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No entanto, os resultados positivos constatados na página Facebook da Pixmania França 

levaram a que a minha agenda diária fosse alterada e que fosse dedicada a mesma quantidade 

de tempo à afiliação que à gestão das redes sociais. Recentemente, a priorização das tarefas 

voltou a ser modificada e no último mês do estágio foi-me solicitado para dedicar mais tempo 

às redes sociais dado o aumento do volume de negócios mensal gerado pelo Facebook.  

Enquanto Community Manager ocupei-me das seguintes tarefas: 

1. Publicar fotografias, ilustrações ou textos de cariz informativo, tecnológico ou 

humorístico que, de alguma forma, possam ser ligados a produtos comercializados 

pela Pixmania; 

2. Comunicar directamente com o consumidor, respondendo a críticas ou dúvidas; 

3. Publicar conteúdo publicitário da Pixmania sem alienar o consumidor; 

4. Traduzir e sumariar as principais críticas colocadas nas redes sociais de modo a que 

estas sejam tratadas e corrigidas; 
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Capítulo 6 – Análise SWOT 

Apesar de se afirmar como uma empresa europeia, a verdade é que a Pixmania é 

incontestavelmente uma empresa francesa que vende no mercado europeu. Esta orientação 

leva a que se originem problemas na estratégia de comunicação da empresa, problemas que 

podem estar a atrasar o crescimento da Pixmania no mercado português. As campanhas de 

comunicação da empresa são feitas em francês e pensadas para o mercado nacional. 

Posteriormente são traduzidas para os diversos mercados europeus com o auxílio de 

colaboradores que trabalham diariamente cada um dos diferentes mercados e como tal estão 

cientes das particularidades de cada país. Creio que se a empresa apostasse em campanhas 

de comunicação feitas de raiz a pensar no mercado português, conseguiria obter uma reacção 

mais positiva por parte dos consumidores portugueses.  

Pontos Fortes: 

- Forte implementação no mercado 

português; 

- Possibilidade de encomendar online e pagar 

offline; 

- Variedade de produtos disponíveis;  

- Forte penetração do principal demográfico 

português (Homens, 25-34, Lisboa); 

Pontos Fracos: 

- Pobre Comunicação de marca offline; 

- Poucas lojas no território português; 

- Campanhas de Marketing de origem 

francesa; 

- Fraca penetração do demográfico feminino;  

Ameaças: 

- Infra-estruturas caras no mercado 

português; 

- Proliferação de concorrentes físicos 

(indirectos) na internet; 

Oportunidades: 

- Aumento da Taxa de Cobertura da Banda-

Larga em Portugal; 

- Novas ferramentas do Web Marketing; 

- Fraca concorrência directa no mercado 

português; 

 

Implementou-se nas fronteiras electrónicas portuguesas em 2002, comercializando na 

época no mercado Business-to-Business, e desde então tem vindo a melhorar a sua imagem 

de marca e a aumentar a sua quota de mercado entre os portugueses. Nos dias que correm é 

utilizada por 20% dos internautas portugueses que realizam compras online. Esta preferência 

da população portuguesa é uma sólida vantagem que a empresa detém no mercado português 

numa altura em que todas as grandes concorrentes físicas da Pixmania encontram-se no 

mercado online e procuram capitalizar nos hábitos de consumo do século XXI.  

A possibilidade de encomendar produtos online e de concluir a compra numa loja física 

é um trunfo que a empresa tem para não só firmar o seu lugar entre as concorrentes com lojas 

físicas como também para adquirir uma maior credibilidade entre o muito apreensivo 

consumidor português. No entanto, o baixíssimo número de lojas físicas (conta apenas com 
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duas em território nacional, uma em Lisboa e outra no Porto) pode estar a atenuar o efeito que 

este trunfo desempenha no volume de negócios gerado pela empresa francesa.  

É debilitante o facto de a empresa não estar a comunicar fortemente offline os seus 

produtos no mercado português. É certo que a empresa aposta forte na comunicação online, 

com diversas campanhas publicitárias em múltiplos sites nacionais, contudo menospreza a 

importância da comunicação offline, não só a comunicação paga como também a comunicação 

gratuita. A empresa tem evoluído no mercado português e no entanto não dá a conhecer essa 

prosperidade aos consumidores, inutilizando ferramentas da comunicação entre organizações 

(Site da Empresa, Press Releases, Conferências de Imprensa, Eventos, etc) indispensáveis 

para divulgar estas informações ao público. 

É igualmente preocupante constatar que a empresa não está a conseguir conquistar a 

confiança dos consumidores portugueses do sexo feminino. A empresa tem vindo a diversificar 

a oferta de produtos, especialmente com o lançamento de duas novas categorias pensadas 

para captar este demográfico (Moda e Bagagens; Jóias e Relógios), com volumes de venda 

pouco significativos.  
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Conclusão 

Findados seis meses de Assistant Business Developer, sinto que a experiência vivida 

ultrapassa as expectativas iniciais que detinha. Aquando do princípio do estágio ambicionava 

simplesmente compreender todas as facetas do Web Marketing e perceber como esta nova 

disciplina do Marketing pode influenciar os consumidores. Actualmente, sinto que não só 

aprendi novos conceitos como também ganhei a capacidade de imergir num ambiente de 

trabalho díspar daqueles a que estava habituado, informal nas interacções sociais mas rigoroso 

no que diz respeito ao desempenho das tarefas. Empresas como a francesa Pixmania vêm em 

Portugal um mercado atraente por explorar e procuram agora formas de tirar proveito da 

ausência de grandes concorrentes. Recorrendo à Estratégia de Marketing preconizada por W. 

Chan Kim e Renée Mauborgne (Blue Ocean Strategy, 2005), Portugal é hoje um dia um dos 

últimos oceanos azuis em plena Europa ocidental.  

 O crescimento desta empresa no mercado português é praticamente assegurado, 

contudo a velocidade com que esse crescimento decorrerá continua por definir e cabe à 

empresa deve assegurar-se de que este será célere e estável. A comunicação da empresa não 

leva em consideração as singularidades do mercado lusitano e dos seus consumidores. Para 

os persuadir há que aborda-los com uma campanha de comunicação pensada única e 

exclusivamente para eles.  

O consumidor português ainda não foi totalmente convencido da segurança do 

comércio electrónico e como tal continua assustado, com medo do escuro e dos monstros que 

este pensa estarem escondidos nas sombras. Cabe às empresas incidir uma luz sobre os 

procedimentos a cumprir para comprar, nas vantagens que o comércio electrónico acarreta e 

mais importante, oferecer numa primeira compra preços demasiado competitivos para serem 

recusados pelo potencial consumidor. 
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Anexo 1 – Entrevista a Lionel Lopes 

Entrevista 1 a Lionel Lopes, Head of Business Development da Europa do Sul 

(traduzida de francês para português) 

Q1: De que forma procura a Pixmania conquistar consumidores? 

R1: Ao global, a empresa aplica uma estratégia de penetração que consiste em 

procurar o consumidor online de múltiplas formas. A afiliação, os Shopbots, o emailing, 

redes sociais e o Search são algumas formas de o fazer.  

Q2: Pode explicar em que consiste o trabalho do Business Developer? 

R2: O Bizdev Afiliação tem como objectivo encontrar sites, blogs e fóruns que possam 

servir como afiliados para a Pixmania. O Bizdev Shopbot preocupa-se com a gestão 

da visibilidade da empresa em sites comparadores de preços. Um Bizdev Search 

trabalha sobre os motores de busca, garantindo que certas palavras-chaves estão 

ligadas a produtos Pixmania. Por vezes o Bizdev acumula afiliação com Shopbots ou 

afiliação com Search, mas nunca Shopbots com Search. 

Q3: Porquê? 

R3: São trabalhos que levam muito tempo e que tomam muitas horas do Bizdev, na 

preparação das campanhas a colocar em linha no Google Adwords ou no seguimento 

dos produtos enviados aos comparadores. 

Q4: O estágio será para que tipo de Bizdev? 

R4: Para Bizdev Shopbot/Affil e Community Manager. A primeira tarefa será gerir a 

presença da Pixmania em shopbots a CPA e a CPC, optimizando os feeds em CPC 

sempre que o quociente entre os Custos e o Turnover não cumprir os objectivos 

mensais. A segunda tarefa é encontrar sites que estejam interessados em publicitar 

conteúdos da Pixmania a troco de uma comissão sobre as vendas originadas. A 

terceira tarefa é gerir as páginas Facebook e Twitter da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

Anexo 2 – Entrevista a Serena de Luca 

Entrevista 2 a Serena de Luca, Business Developer Afiliação de Itália (traduzida de 

francês para português) 

Q1: O que é um Shopbots? 

Q1: É o responsável por garantir que os produtos mais vendidos e/ou com os 

melhores preços estão nos comparadores de preços. Basicamente o teu trabalho 

consiste em optimizar os feeds CPC. Os shopbots em CPA não são optimizados, 

porque só pagamos quando há uma venda. 

Q2: O que são os feeds? 

Q2: Os feeds são os fluxos de cada comparador. Cada site tem um source id que 

facilita o registo da origem do cliente. Eles são documentos em .csv que enviamos 

diariamente aos comparadores de preços para actualizarem os preços nos seus sites 

e os produtos em stock.  

Q3: Quando se tira um produto dos feeds? 

Q3: Quando o quociente Coût/CA Shopbot de um país é ultrapassado por mais de 

0,5% o Shopbot deve identificar as fontes em CPC mais caras e tirar os produtos 

menos vendidos face aos custos de visibilidade. 

Q4: Que factores influenciam a decisão do Shopbot? 

R4: O produto não faz conversões, ou seja, o produto tem muitos cliques mas 

nenhuma venda. O Shopbot calcula o número mínimo necessário de vendas para ter 

uma boa relação Custo/Turnover com base no custo actual e no preço de venda do 

produto. O resultado deste cálculo vai determinar a decisão final, assim como o 

número global de vendas daquele produto na última quinzena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Anexo 3 – Entrevista a Mickael Santos 

Entrevista 3 a Mickael Santos, Business Developer Afiliação & Search de Portugal 

(traduzida de francês para português) 

Q1: Como funciona a afiliação? 

R1: Por comissões. Posto de forma simples, a Pixmania disponibiliza numa plataforma 

conteúdos gráficos e textuais relativos a campanhas da empresa que os afiliados 

publicam nos seus sites. Ao clicar num destes conteúdos o visitante dos afiliados é 

marcado com um “cookie” e se ele realizar uma compra nos trinta dias seguintes, nós 

pagamos uma comissão sobre a venda. 

Q2: O que faz enquanto Bizdev Afiliação? 

R2: Procurar sites, blogs ou fóruns que tenham um número razoável de leitores e 

propor-lhes a afiliação à Pixmania.  

 

 

 


