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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho visa explorar as práticas utilizadas no que diz respeito à comunicação no 

âmbito da gestão de relação com os clientes de duas grandes cadeias de distribuição do mercado 

português, tendo como pergunta de partida: quais as principais diferenças na comunicação das 

cadeias da grande distribuição em Portugal, resultantes do CRM? Os objectivos deste trabalho 

são essencialmente analisar as principais diferenças na comunicação relativamente aos métodos de 

gestão de relação com os clientes das cadeias de distribuição Continente e Pingo Doce e averiguar a 

percepção e avaliação do consumidor sobre a comunicação recebida como resultado das estratégias 

de marketing relacional aplicadas por estas duas empresas. A escolha destas duas cadeias de 

distribuição prende-se com o facto de serem as maiores cadeias de distribuição do nosso país, tendo 

tido o Grupo Jerónimo Martins na área da distribuição (Pingo Doce e Recheio) um volume de vendas 

de aproximadamente 3,855 mil milhões de euros e a Sonae MC (Continente, Continente Modelo, 

Continente Bom Dia, Bom Bocado, Book.it e Well’s) um volume de vendas de 3,281 mil milhões de 

euros, em 2012, de acordo com os relatórios e contas de cada uma destas empresas. De forma a 

alcançar os objectivos propostos para este trabalho, foi utilizada uma metodologia mista, composta 

por duas abordagens de estudo que se complementam, sendo elas a abordagem qualitativa e a 

abordagem quantitativa. 

Os consumidores estão cada vez melhor informados e, consequentemente, mais exigentes. 

Artur Campos, Gestor de Produto e Canal de Retail Store Solutions da IBM Portugal, afirma que 

existe uma “nova vaga de consumidores” que estão bem informados e têm necessidades crescentes 

de valor acrescentado e serviços individuais (2009). Assim, torna-se necessário adaptar as técnicas 

de marketing utilizadas às necessidades dos consumidores, de forma a cativá-los e fidelizá-los, uma 

vez que “a concorrência é cada vez mais forte e as empresas são obrigadas a estabelecer estratégias 

que apresentem menos custos, um carácter mais inovador e a desenvolver uma relação de maior 

proximidade com os clientes” (Sebastião S. P., 2009, p. 144). Desta forma, é essencial criar valores 

que o cliente aprecie e aos quais dê preferência, de modo a optar por determinada marca em 

detrimento de uma outra marca concorrente. Numa altura em que o país atravessa uma difícil 

recessão económica, os consumidores ponderam melhor as suas compras e reflectem mais sobre as 

suas escolhas. Neste sentido, as marcas reconhecem a necessidade de se destacarem por algo mais 

do que apenas o produto em si, pois haverá grandes possibilidades de existir um produto de uma 

outra marca que satisfaça as mesmas necessidades. O marketing relacional desempenha um papel 

fundamental para as empresas, pois através da relação que se mantém com o cliente é possível 

“entender e antecipar as necessidades dos clientes, com o objectivo final de tornar possível à 

empresa identificar tendências e oportunidades de lucro” (Ribeiro & Foa´, 2012, p. 220).  

A motivação para este estudo surge do facto de, enquanto consumidora, a investigadora valorizar 

um estabelecimento onde seja bem atendida e onde os funcionários sejam atenciosos e simpáticos. 

Para além desse factor, é, por natureza, muito atenta às promoções e interessa-se por saber as 

vantagens de ter o cartão de cliente dos estabelecimentos que costuma frequentar. Começou então a 

questionar-se acerca das razões que levam os consumidores a preferir determinado estabelecimento 
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e dos esforços que as marcas – neste caso, o Continente e o Pingo Doce – utilizam para fidelizar os 

seus clientes, numa altura em que o mercado está bastante competitivo.  

O trabalho será dividido em oito capítulos que apresentam, respectivamente, a metodologia do 

trabalho, o enquadramento teórico do tema, o retrato da grande distribuição em Portugal (contendo 

uma análise à cadeia de distribuição Continente e uma análise à cadeia de distribuição Pingo Doce), 

as diferenças e as semelhanças das duas cadeias de distribuição no que diz respeito à informação 

recebida pelo cliente, as informações necessárias para a criação do cartão de cliente, as principais 

diferenças nos métodos de gestão de relação com os clientes do Continente e do Pingo Doce, a 

análise dos dados recolhidos em relação à avaliação e percepção dos consumidores relativamente a 

estas marcas e, por fim, a discussão dos resultados obtidos. No final do trabalho serão apresentadas 

as principais conclusões obtidas.  

1. METODOLOGIA 

Para o estudo que se realizou, e tendo em conta os factores que conduziram à escolha do tema, 

pretendia então responder-se à seguinte pergunta de partida: quais as principais diferenças na 

comunicação das cadeias da grande distribuição em Portugal, resultantes do CRM?. 

De maneira a conseguir dar resposta a esta pergunta, definiram-se os seguintes objectivos:  

 Identificar a informação recolhida para a criação do cartão de cliente em cada uma das 

cadeias em análise, de forma a perceber quais as informações que cada uma das marcas 

considera fundamental para que se possam dirigir ao público-alvo da maneira mais eficaz; 

 Analisar as principais diferenças na comunicação relacional com os clientes feita pelas duas 

marcas relativamente ao marketing directo em geral e a descontos e promoções em 

particular; 

 Averiguar a percepção e avaliação do consumidor sobre a comunicação recebida, como 

resultado das estratégias de marketing relacional aplicadas por estas empresas.  

Para se conseguir alcançar os objectivos, foi utilizada uma metodologia mista, de forma a 

beneficiar das vantagens de ambas as abordagens. A abordagem qualitativa foi utilizada para dar 

resposta aos dois primeiros objectivos, que consistem em perceber quais as diferenças mais 

significativas nos esforços feitos pelas marcas ao nível da comunicação do marketing relacional e dos 

métodos de gestão de relação com os clientes (CRM) e identificar qual a informação necessária para 

a criação do cartão de cliente. Esta abordagem consistiu na recolha de dados secundários através da 

pesquisa de livros publicados sobre o tema, artigos, teses de mestrado, revistas científicas e revistas 

especializadas sobre o tema, uma vez que os métodos qualitativos dão preferência a maneiras 

flexíveis de recolher a informação (Moreira, 2007, p. 50). Pôde então analisar-se o que já foi escrito e 

estudado sobre o tema em análise, evitando repetições de estudos já publicados. A abordagem 

quantitativa traduziu-se na aplicação de um inquérito por questionário que foi distribuído a familiares e 

amigos. Este questionário teve como objectivo averiguar qual a opinião dos inquiridos relativamente à 

comunicação recebida como resultado das estratégias de marketing relacional das duas cadeias de 

distribuição e qual a apreciação que delas fazem. Neste sentido, foi realizada uma investigação 
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primária, na qual se se recolheram e analisaram dados de fontes primárias (Moreira, 1994, p. 149) e 

este método foi usado por estudar “a vida social no seu próprio quadro natural sem a distorcer ou 

controlar (Moreira, 2007, p. 50).  

O inquérito foi aplicado na região de Lisboa e na cidade de Castelo Branco, para que dessa forma 

se pudesse analisar e comparar duas zonas diferentes do nosso país no que diz respeito às 

estratégias de marketing relacional das duas cadeias de distribuição em estudo. A selecção da cidade 

de Lisboa prendeu-se essencialmente com o facto de ser a capital do país e, por esse motivo, fazer 

todo o sentido estudá-la. Ser a cidade onde a investigadora reside no momento teve também algum 

peso na escolha uma vez que, por isso, existe a possibilidade de aplicar os questionários nesta zona 

assim como de pedir a colaboração de amigos e colegas naturais da cidade para que o distribuam 

entre amigos e familiares, o que seria mais complicado de fazer numa cidade desconhecida. 

Escolheu-se uma outra zona do país, que contrastasse com a região da grande Lisboa, para que este 

estudo se tornasse mais rico do ponto de vista da sua análise, e nesse sentido, optou-se por uma 

cidade do interior, elegendo a cidade de Castelo Branco. A escolha desta cidade prendeu-se com o 

facto de ser uma cidade que se tem vindo a desenvolver muito nos últimos anos e de ser uma capital 

de distrito do nosso país e merecer, por isso, a atenção deste estudo. A acrescer a esta situação, 

junta-se o facto de ser a cidade de residência da investigadora deste estudo desde os 3 anos de 

idade, onde vive a maioria dos seus amigos e conhecidos e alguns familiares. Por este motivo fez 

sentido a aplicação do questionário nesta cidade, uma vez que as probabilidades podem ter sido 

aumentadas por esses factores. O inquérito foi distribuído no formato de papel e esteve, também, 

disponível online. A amostra deste estudo não será uma amostra representativa.  

De acordo com dados da PORDATA, em 2012, Lisboa tinha uma população residente de 530.847 

mil habitantes, sendo 242.802 do sexo masculino e 288.045 do sexo feminino, e uma densidade 

populacional de 6.247,5 indivíduos por km2. Já a cidade de Castelo Branco, contava, no mesmo ano, 

com uma população residente de 55.303 mil residentes, sendo que 26.239 eram do sexo masculino e 

29.064 do sexo feminino, e uma densidade populacional de 38,5 indivíduos por km2. O número de 

indivíduos em idade activa por idoso, em 2012, era de 2,2 em Lisboa e de 2,7 em Castelo Branco.  

Segundo a PORDATA, em 2011, a dimensão média das famílias era de 2,2 indivíduos em Lisboa 

e de 2,4 indivíduos em Castelo Branco. O número total de famílias clássicas, em 2011, era de 

243.892 mil famílias em Lisboa e de 23.244 famílias em Castelo Branco. O número de famílias com 

apenas um indivíduo era, nesse ano, de 85.244 mil em Lisboa e de 5.631 em Castelo Branco. Já o 

número de famílias com dois indivíduos era de 79.452 na capital do país e de 8.329 na cidade do 

interior em análise. O número de famílias entre três e cinco indivíduos era de 75.126 em Lisboa e de 

9.130 em Castelo Branco. Por último, o número de famílias clássicas com seis ou mais indivíduos era 

de 4.070 em Lisboa e 154 em Castelo Branco.  

A população activa em Lisboa, no ano 2011, era de 260.405 mil indivíduos no total, sendo 

128.289 mil do sexo masculino e 132.116 mil do sexo feminino. Em Castelo Branco, a população 

activa era de 25.486 mil indivíduos, sendo que 12.959 mil eram do sexo masculino e 12.527 mil eram 

do sexo feminino. Em 2011, em Lisboa, existiam 30.839 mil indivíduos desempregados, 16.899 mil 

deles pertenciam ao sexo masculino e os restantes 14.366 mil pertenciam ao sexo feminino. Em 
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Castelo Branco seriam 2.695 mil os indivíduos desempregados, sendo que 1.297 mil eram do sexo 

masculino e 1.398 do sexo feminino, segundo dados da PORDATA.  

De forma a cumprir o quarto objectivo estabelecido no início deste trabalho – averiguar a 

percepção e avaliação do consumidor sobre a comunicação recebida enquanto resultado das 

estratégias de marketing relacional aplicadas pelo Continente e pelo Pingo Doce – foi realizado um 

inquérito por questionário (anexo 1) em duas cidades do país: Lisboa e Castelo Branco. O inquérito 

esteve disponível online, via googleDoc, com o seguinte endereço: 

https://docs.google.com/forms/d/1mqMhrllCMa2nrSd26HuYuCgzN1qidRlFNWEziX_sigs/viewform, 

entre o dia 1 de Abril de 2014 e o dia 15 de Abril, e foi distribuído também em formato de papel.  

No total foram recolhidos 136 questionários: 68 em Castelo Branco e 68 em Lisboa. Dos 68 

recolhidos em Castelo Branco, cinco deles são em papel e os restantes 63 em suporte digital; no que 

diz respeito aos 68 questionários recolhidos na zona de Lisboa, sete foram preenchidos em papel e 

os restantes 61 encontram-se em suporte digital. Assim sendo, o total de respostas obtidas através 

do formato online foi de 124 respostas de inquiridos, sendo as restantes através do questionário em 

papel. 

Relativamente à caracterização sociodemográfica dos inquiridos, 75% dos inquiridos são do sexo 

feminino e 25% do sexo masculino (gráfico 6, anexo 8), 66% são habilitados com o ensino superior, 

30% com o ensino secundário e apenas 4% têm o ensino básico (gráfico 7, anexo 9). A maioria dos 

inquiridos tem entre os 18 e os 35 anos (gráfico 8, anexo 10) e relativamente à profissão, as funções 

de quadro superior são as que têm maior expressão (gráfico 9, anexo 11). 

Do total de inquiridos em Castelo Branco, 72% são do sexo feminino e os restantes 28% são do 

sexo masculino, 29% tem entre os 18 e os 25 anos, 31% tem entre os 26 e os 35 anos, 18% 

encontra-se entre os 36 e os 45 anos de idade e 22% tem mais de 46 anos. Do total de inquiridos em 

Castelo Branco 59% tem o ensino superior. Em Lisboa, do total das 68 respostas, 78% pertencem a 

pessoas do sexo feminino e 22% a pessoas do sexo masculino, 38% tem entre os 18 e os 25 anos, 

outros 38% tem entre os 26 e os 35 anos, 15% encontra-se entre os 36 e os 45 anos de idade e 

apenas 9% tem mais de 46 anos. Do total de inquiridos em Lisboa, 74% tem o ensino superior.  

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

2.1. O MARKETING RELACIONAL  

Kotler afirma que a base do marketing está no facto de o Homem possuir necessidades e desejos 

que, por sua vez, provocam um desconforto, que se resolve através da aquisição de produtos que 

satisfaçam essas necessidades e desejos (1987, p. 46). Assim sendo, Kotler define marketing como 

“a actividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e desejos, através dos processos 

de troca” (1987, p. 33). Mais recentemente, o mesmo autor apresentou o Marketing 3.0, afirmando 

que os clientes se têm vindo a preocupar não só com o produto que adquirem mas também com a 

imagem da empresa a quem o compram e os ideais que esta defende, com os seus valores. As 

empresas para se destacarem precisam de demonstrar que se importam com as pessoas e devem 

https://docs.google.com/forms/d/1mqMhrllCMa2nrSd26HuYuCgzN1qidRlFNWEziX_sigs/viewform
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preocupar-se não só com os seus investidores mas com todos os seus stakeholders (Kotler, 

Kartajaya, & Setiawan, 2010).  

Actualmente, e segundo a mais recente definição da American Marketing Association, “Marketing 

is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and 

exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large” (2013). O 

marketing tem então o objectivo de identificar e compreender as necessidades do consumidor e de 

reunir esforços no sentido de satisfazer essas necessidades de forma a criar valor para o cliente, 

oferecendo-lhe determinados benefícios ao consumir um dado produto. De acordo com Ribeiro, Reis, 

Foa´, Rodrigues, Alves e Sebastião, marketing é “um conjunto de conhecimentos, técnicas e 

procedimentos cuja finalidade prática é fazer vender, mudar comportamentos ou conquistar a adesão 

a uma causa” (2012, p. 16), uma vez que o marketing não é utilizado apenas para vender produtos, 

sendo que “visa levar indivíduos ou outras entidades a comportar-se de acordo com os objectivos de 

uma organização, sejam estes com ou sem fins lucrativos” (Ribeiro et al., 2012, p. 17). 

O marketing tem vindo a ser abordado, maioritariamente, do seu ponto de vista transaccional, 

centrado no produto e na venda do produto, resultando na obtenção de lucros para a organização. No 

entanto, a importância do consumidor neste processo tem merecido mais atenção e tem sido alvo de 

novas abordagens nos últimos anos. As empresas têm vindo a aperceber-se de que é importante não 

só conquistar novos clientes como também conseguir fidelizar os que já o são. De acordo com um 

artigo publicado pela Marketeer, “alguns estudos internacionais indicam mesmo que manter um 

cliente custa cinco vezes menos do que conquistar um novo” (2013, p. 118). Significa então que será 

favorável às empresas desenvolverem estratégias para conseguir fidelizar os seus clientes. 

Reconhecendo a relevância desta situação, as organizações têm vindo a adoptar diversos métodos 

no sentido de fidelizar e rendibilizar os seus clientes, realizando para isso um conjunto de esforços 

para se adequar às necessidades e aos valores dos mesmos. 

No entanto, esta tarefa não é fácil. Actualmente o consumidor mantém-se bem informado e, por 

conseguinte, é um consumidor mais exigente, “a partir de 2007, começaram a observar-se 

comportamentos de consumo mais informados, conscientes e ponderados, que revelam motivações 

mais racionais” (Figueiredo & Ribeiro, 2013, p. 1). Devido à recessão económica que o país 

atravessa, as decisões de compra são cada vez mais ponderadas e estudadas antes da 

concretização. Assim sendo, uma organização que conheça o seu cliente e seja capaz de reconhecer 

e antecipar as suas necessidades, será uma empresa que terá vantagem no momento da decisão do 

consumidor. Uma vez que se têm notado várias alterações no comportamento do consumidor, 

“diversas marcas alteraram as suas estratégias, passando a comunicar aspectos mais funcionais do 

seu produto ou serviço – como as características, o desempenho e, sobretudo, o preço” (Figueiredo & 

Ribeiro, 2013, p. 1). A posição do consumidor tem vindo a alterar-se face às mudanças sentidas pelo 

mesmo no que diz respeito ao sistema económico-social e as marcas tiverem de modificar também a 

sua postura para que pudessem continuar a ter sucesso. Os consumidores deixam de se preocupar 

com aspectos mais subjectivos e passam a dar principalmente importância ao preço dos produtos 

que compram. Mas com as diversas marcas a tornarem os seus preços competitivos, estas viram-se 

obrigadas a fazer-se valer por mais do que simplesmente o produto e o preço. Aumenta assim a 
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necessidade das empresas criarem uma relação com os seus clientes e acrescentarem ao acto da 

compra valor emocional, para que o consumidor crie uma relação de fidelidade com a marca, visto 

que “a oferta correspondente às expectativas influencia a satisfação e a probabilidade de repetir a 

compra” (Foa´, 2012, p. 216). 

Desta forma, “o Marketing Relacional vem dar resposta a uma necessidade crescente das 

empresas em satisfazerem as necessidades de clientes cada vez mais informados e mais exigentes” 

(Lindon, Lendrevie, Lévy, Dionísio, & Rodrigues, 2011, p. 636). O marketing relacional tem como 

propósito desenvolver e manter uma relação entre a marca e o consumidor através de uma relação 

individualizada e adaptada a cada tipo de cliente. Ao inverso do marketing transaccional, o marketing 

relacional preocupa-se principalmente em criar uma relação de longo prazo com os clientes e não só 

na transacção individual, necessitando para isso da ajuda e cooperação de todos os elementos 

envolvidos no processo, desde fornecedores a colaboradores (Sarmento et al., 2009, p. 8). O 

marketing relacional tem objectivos como conhecer os clientes, utilizando para isso as bases de 

dados; ser relevante para os clientes e comunicar com eles, usando para esse efeito os mass media, 

sites oficiais, pontos de venda, correio electrónico ou SMS, por exemplo; escutar os clientes, através 

da aplicação de inquéritos, serviço de call center, apoio ao cliente, página na Internet, entre outros; 

recompensar os clientes, através da disponibilização de cartões e pontos de fidelização; e associar os 

clientes à empresa, através de clubes de clientes e eventos, por exemplo (Lindon et al., 2011, p. 636).  

O marketing relacional está ligado ao Customer Relationship Management (CRM) que, 

traduzindo, significa gestão de relação com os clientes. O CRM “consiste numa estratégia de 

negócios, que procura entender e antecipar as necessidades dos clientes, com o objectivo final de 

tornar possível à empresa identificar tendências e oportunidades de lucro” e (Ribeiro & Foa´, 2012, 

p.220). Para que isto seja possível é necessário que haja entre a organização e o cliente uma relação 

de longa duração, pois só dessa forma será possível à empresa conhecer os gostos e as preferências 

dos seus clientes e conseguir prever as suas necessidades. O CRM funciona também como “base 

para uma política de fidelização” (idem).  

O CRM possibilita a criação de uma base de dados dos clientes da empresa. Através dessa base 

de dados é possível traçar o perfil do consumidor e recolher o seu histórico de compras efectuadas. 

Conhecendo melhor o cliente e os seus gostos, a organização consegue realizar uma comunicação 

mais eficaz para o seu público-alvo. Além disso, consegue criar uma relação mais personalizada com 

o cliente e permite-lhe saber quais os clientes mais rentáveis para a empresa e prestar-lhes um nível 

de serviço superior. Outra das funcionalidades do CRM é o facto de se poder instruir os 

colaboradores da empresa ao nível da informação e dos processos necessários para que consigam 

conhecer melhor os consumidores, compreendê-los e lidar com eles da melhora forma (Ribeiro & 

Foa´, 2012, p. 220 e 221). O CRM é mais do que uma base de dados ou um programa de fidelização 

mas sim uma procura contínua de maneiras de construir experiências positivas para o cliente (Freitas 

& Santos, 2009, p. 22). Os métodos de gestão de relação com o cliente, como o próprio nome indica, 

implicam uma relação constante e duradoura com o cliente e devem ser encarados pela empresa de 

forma pró-activa, adaptando esta questão à política da empresa para que os programas sejam 
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usados da forma mais adequada para que consigam obter os melhores resultados no que diz respeito 

à satisfação e à lealdade dos clientes.  

Numa altura em que o mercado tem uma vasta oferta, a “customização torna-se cada vez mais 

imperiosa, pois os produtos estão cada vez mais semelhantes entre si, estando-se a transformar 

numa espécie de commodity” (Freitas & Santos, 2009, p. 23). Não havendo nenhum factor de 

destaque para o produto, a escolha do cliente irá recair sobre o preço. A menos que se consiga 

chamar a atenção do cliente para uma outra característica do produto. O CRM funciona precisamente 

nesse aspecto, uma vez que uma das suas vertentes é a personalização, que deve ir ao encontro dos 

gostos e necessidades pessoais de cada cliente ou grupo de clientes. A personalização facilita a 

sugestão de novos produtos ao cliente bem como a sugestão de melhorias de produtos já adquiridos 

pelo consumidor, uma vez que “através da personalização a empresa sabe quais são as preferências 

do cliente com base nos dados que possui” (Freitas & Santos, 2009, p. 23).  

Os objectivos de um programa de fidelização, quando inserido no âmbito do CRM podem ser 

aumentar a taxa de retenção de clientes ou a quota de participação no cliente, elevar o número médio 

de clientes novos, fazer crescer o valor médio por compra e incentivar a frequência da compra, 

satisfazer os clientes actuais da empresa, conseguir identificar quando os clientes pretendem 

abandonar a organização e, nesse caso, realizar todos os esforços possíveis para os manter e 

detectar as causas do abandono (Freitas & Santos, 2009, p. 22; Ribeiro et al., 2012, p. 222). Para que 

os objectivos do CRM consigam alcançar o sucesso é necessário que as bases de dados elaboradas 

com os dados dos clientes sejam da máxima clareza e o mais completas possíveis, registando não só 

os dados dos clientes mas também o seu histórico na empresa.  

O marketing relacional implica relações de longa duração com os clientes e envolve 

interactividade. Os clientes são, por norma, menos sensíveis ao preço e a qualidade centra-se nas 

interacções e não no produto. A medida de satisfação foca-se no cliente e não na quota de mercado, 

é possível ter um feedback em tempo real e uma identificação individual de cada cliente. Há no 

marketing relacional diálogo constante e a gestão é focada no cliente (Lindon et al., 2011, p. 637). A 

criação das bases de dados nas empresas que adoptam estas estratégias são essenciais, na medida 

em que permitem à organização estar preparada para todos os contactos com o cliente, bem como 

identificá-lo (através do seu histórico) e dar resposta aos seus problemas da forma mais 

personalizada possível.  

O Database Marketing consiste então na criação de bases de dados com a informação relativa 

aos clientes que os permite identificar singularmente e permite a utilização dos dados para 

campanhas direccionadas. De acordo com Lindon e outros (2011, p.638), os clientes modernos 

desejam reconhecimento (querem ser imediatamente identificados quando contactam com a 

empresa), pretendem que lhes seja prestado o serviço que prevêem ter, esperam eficiência por parte 

da empresa, um serviço de qualidade e que não os faça perder tempo nem ter de entrar em contacto 

várias vezes com a empresa para resolver a mesma questão e supõe-se, por isso, que a organização 

saiba todos os dados relevantes do cliente bem como o seu histórico de interacções com a empresa. 

Apreciam tudo o que lhes facilite a vida e lhe acrescente valor, desejam ter acesso à informação dos 

produtos e identificar-se com os valores do mesmo e da empresa e é essencial que a mensagem seja 
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transmitida ao consumidor quando este está disposto a ouvi-la e deve ir de encontro aos seus 

interesses. Neste sentido, ao longo do trabalho irá procurar identificar-se esta situação no que diz 

respeito aos dois casos em análise, Continente e Pingo Doce, e perceber de que forma estas bases 

de dados contribuem para a gestão de relação com os clientes das duas marcas. O marketing 

relacional tem como pressuposto a segmentação dos seus clientes, permitindo assim informar cada 

cliente das ofertas que mais se adequam a esta, o que permite ter um maior sucesso de vendas 

(Lindon et al., 2011, p. 638).  

O marketing directo é o canal mais curto da distribuição, isto é, quando o fabricante de um 

determinado produto opta por tratar com o consumidor directamente (CETOP, 1997, p. 99). O maior 

segmento do marketing directo diz respeito à venda por correspondência, existindo ainda as vendas 

por telefone, vendas por anúncio em jornais e a publicidade directa, suportada especialmente pelas 

bases de dados (CETOP, 1997, p. 99). Durante algum tempo, em Portugal, o marketing directo foi 

visto não como uma estratégia de segmentação e personalização dos consumidores mas sim como 

“publicidade não endereçada que invade a sua caixa do correio” (Lindon et al., 2011, p. 642).  

O marketing directo consiste em enviar informação sobre determinado produto ou serviço 

directamente ao cliente e pode ocorrer através de vários meios, tendo por base listas de potenciais 

clientes (Buttle, 2009). Estas listas podem ser desenvolvidas a partir de diversas fontes, como refere 

Buttle, “telephone directories, business lists, chamber of commerce memberships, professional and 

trade association memberships, and magazine circulation data” (Buttle, 2009, p. 236). Ao adquirir 

estas listas as empresas devem ter atenção à qualidade das mesmas, uma vez que existem listas 

que possuem alguns erros, como duplicações ou omissões, por exemplo. Estes podem ser erros 

graves pois a imagem da marca pode ficar afectada pela saturação dos clientes receberem as 

mesmas informações repetidamente, sem o desejarem. Listas mais completas e detalhadas, que 

possuam, por exemplo, dados como email e número de telefone são, habitualmente, mais 

dispendiosas. Com o apoio destas listas, os esforços de marketing directo podem ser realizados por 

telefone, correio, email, fax, ou cara a cara (Buttle, 2009, p. 236).  

Apesar de o marketing directo poder ser confundido com CRM e “database marketing”, todos eles 

se centram sobre coisas diferentes e podem assim ser distinguidos. O marketing directo foca-se 

essencialmente no facto de ser endereçado, enquanto o CRM se centra na relação com o cliente e o 

“database marketing” se foca na análise dos dados do cliente (Blattberg, Kim, & Neslin, 2008, p. 6).   

O marketing relacional não só engloba o marketing directo como também ultrapassa o seu próprio 

conceito. As ferramentas usadas no marketing directo foram adoptadas também para o marketing 

relacional, como o telemarketing e o direct mail, por exemplo, mas passaram a introduzir-se também 

as novas tecnologias, recorrendo à Internet, aos SMS e à TV interactiva, que permitiram uma 

interactividade com o consumidor que até ali não era possível.  

Importa que a comunicação feita pela empresa aos seus consumidores e potenciais 

consumidores transmita a imagem de uma marca sólida, com princípios e valores. É necessário 

também conseguir envolver o consumidor com a marca, e gerar confiança e valor (Marketeer, 2013, 

p. 116). No contexto de crise mais acresce a importância destes critérios, pois todas as decisões são 

previamente pensadas e ponderadas e é necessário que as marcas se imponham como “top of mind” 
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ao consumidor, ou seja, é necessário que façam uma comunicação eficaz e se apresentem de forma 

segura para que se mantenham como referência na cabeça do consumidor. Importa que o 

consumidor veja a marca como uma marca que vai de encontro aos seus valores e interesses para 

que esta lhe desperte atenção e o faça equacionar a hipótese de efectuar uma compra a essa 

empresa.  

O “passa-a-palavra” é das melhores formas de espalhar a mensagem da nossa empresa e de lhe 

fazer publicidade, conforme sublinha Sebastião, as empresas que apostarem neste tipo de técnicas, 

conseguem ganhar a “confiança dos consumidores e estes passam a encarregar-se da acção de 

comunicação dos seus produtos”, o que faz com que os encargos de publicidade das empresas 

diminuam bastante (2012, p. 199). Quando um consumidor fica satisfeito com a experiência que tem, 

há sempre a possibilidade de ele a partilhar com os seus amigos e/ou familiares, tornando-os em 

potenciais clientes para a nossa empresa. Pretende-se assim que os clientes sintam confiança na 

organização e que mantenham uma estreita relação com a mesma, de forma a se tornarem leais 

àquela marca e de se tornarem clientes rentáveis, que compram mais vezes, compram mais e que 

sugerem a nossa marca a outros potenciais clientes.  

Pode identificar-se dois tipos de “passa-a-palavra”, são eles o “passa-a-palavra” pull e o “passa-a-

palavra” push. O primeiro caso aplica-se quando a comunicação é solicitada e é necessário que 

exista um pedido de aconselhamento de uma pessoa a alguém próximo de si, por exemplo 

“aconselhas-me algum telemóvel?”. No segundo caso não é necessário que haja um pedido de 

informação, o aconselhamento pode surgir no decorrer de uma conversa do dia-a-dia e pretende 

“valorizar ou convencer o consumidor sobre uma compra de forte implicação”, por exemplo, “a minha 

nova mota é fantástica!” (Sebastião, 2012, p. 199). 

2.2. REVISÃO DE LITERATURA 

Ao longo dos últimos anos, diversos autores se têm interessado por tratar a questão do marketing 

relacional e da necessidade das empresas criarem e manterem ligações com os seus clientes. 

Neste âmbito, Carneiro, Simões e Filipe (2013), partindo do facto de actualmente as empresas 

terem a preocupação de manter com os seus clientes uma relação duradoura e, nesse sentido, 

recorrerem a sistemas de CRM para gerir e estruturar os dados dos clientes, debruçaram-se sobre a 

questão do uso dos websites de redes sociais na gestão de relação com os clientes através de um 

estudo realizado a empresas do distrito de Aveiro. Existe, também, um estudo exploratório, realizado 

por Lopes, Brito e Alves (2012) que, tendo como ponto de partida o facto de o sucesso das empresas 

não depender só da captação de clientes mas também da prevenção e gestão do abandono e da 

recuperação de clientes perdidos, visou explorar a dinâmica das relações com os clientes na fase 

pós-dissolução. Os autores procuraram diagnosticar a situação actual no que diz respeito à prática de 

dissolução e reactivação de relações com os clientes em algumas organizações portuguesas.  

No que diz respeito à fidelidade dos clientes, Evanschitzky, Ramaseshan, Woisetschläger, 

Richelsen, Blut e Backhaus (2011) realizaram um estudo acerca das consequências da fidelidade do 

cliente à empresa e aos programas de fidelização da empresa, salientando que são duas situações 

diferentes. Frow, Payne, Wilkinson e Young (2011) consideram que existem factores “negligenciados” 
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no que diz respeito ao CRM e que, se por um lado estes programas podem trazer grandes benefícios 

quando são usados adequadamente, por outro lado podem destruir a relação existente entre o cliente 

e a empresa quando não são usados de modo próprio. 

Podemos encontrar, também, acerca deste tema, um artigo de Sarmento, Farhagmehr e Simões 

(2009) no qual estas autoras abordam a origem do marketing relacional, comparando-o ao marketing 

transaccional, expondo diversos conceitos acerca do marketing relacional e sistematizando as 

principais diferenças entre os dois. O objectivo deste trabalho passou por aprofundar os contornos do 

marketing relacional, bem como as suas principais características, e compará-las às particularidades 

que definem o marketing transaccional. As autoras investigaram com o intuito de perceber de que 

forma é que o marketing relacional representa uma mudança absoluta de paradigma (em relação ao 

paradigma do marketing transaccional) e que aspectos podem ser debatidos para que seja possível 

um maior alcance da sua utilização. Freitas e Santos (2009) procuraram, através de um estudo, 

adquirir os elementos que definissem o grau e a forma de adopção do Customer Relatioship 

Management (CRM) pelas empresas portuguesas, indagando particularmente sobre a forma como é 

potenciada a Internet, ou seja, quais os esforços de marketing online utilizados.  

3. A GRANDE DISTRIBUIÇÃO EM PORTUGAL 

A distribuição, enquanto variável do marketing-mix, tem como principal função colocar o produto à 

venda nas melhores condições, no que diz respeito às quantidades, à localização, à acessibilidade, à 

visibilidade e aos prazos e conservação dos produtos (Ribeiro et al., 2012, p. 171). É então a 

distribuição que possibilita que o produto ou serviço chegue ao seu consumidor. Se o produto não 

estiver disponível e ao alcance dos consumidores, é como se ele não existisse. Logo, não será 

consumido e não gera benefícios. 

Actualmente, “quando falamos de Distribuição Moderna, falamos de grupos empresariais com um 

número considerável de pontos de venda com o objectivo de satisfazer o consumidor final 

(Magalhães, Costa, Faria, & Reinares, 2012, p. 5). Em Portugal, as principais marcas que actuam ao 

nível da grande distribuição, ou distribuição moderna, são Auchan, Continente, Intermarché, Lidl, Mini 

Preço e Pingo Doce. Ao longo deste trabalho serão analisados o Continente e o Pingo Doce, mais 

precisamente a comunicação resultante dos métodos de gestão de relação com o cliente e do 

marketing relacional praticado por estas empresas.  

De acordo com Silva (2010), que revela uma análise realizada pelo Barclays Capital (BarCap), 

Sonae, Jerónimo Martins, Os Mosqueteiros, Auchan e Schwarz Group (Lidl) são as empresas que 

dominam a área do retalho alimentar com 51% do mercado. Apesar de Portugal ter a maior proporção 

de pequenos retalhistas da Europa, o seu peso total nas vendas é de apenas 6%. Diversos factores 

aliados, como a política de preços baixos, o aumento da oferta das marcas próprias e as agressivas 

campanhas publicitárias, permitiram à Sonae, Jerónimo Martins e Grupo Os Mosqueteiros competir 

com as cadeias discount (Lidl e Minipreço), concentrando assim 64% da quota deste segmento 

(2010). No formato de hipermercados lidera o Continente, insígnia da Sonae, com uma quota de 44%. 

Já nos supermercados a liderança cabe ao Pingo Doce, pertencente à Jerónimo Martins, com 25% do 
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mercado nacional e no que diz respeito ao conceito discount é o Lidl, Schwarz Group, que domina 

com uma quota de 55% (Jorge, 2010). 

Um artigo divulgado pela Dinheiro Vivo (2012) afirma que Luís Simões, Managing Director da 

Kantar Worldpanel Ibéria, avança que os hipermercados irão conquistar quota de mercado e 

aumentar o seu peso no sector da distribuição para 71,8%. O responsável da empresa de estudos de 

mercado acredita ainda que a quota das marcas de distribuição irá alcançar os 41,2%, sendo que o 

seu valor em 2011 era de 36,7%. Tudo aponta para que, apesar da crise que o país atravessa, a 

grande distribuição consiga manter os seus volumes de negócio (Dinheiro Vivo, 2012). 

Lopes (2013) avança com um estudo realizado pela Kantar Worldpanel, “Painel Lares”, que 

conclui que no primeiro semestre de 2013 38,3% dos clientes mantiveram-se fiéis ao Continente e a 

frequência no acto de compra nesta insígnia lidera com 10,6%. A publicação acredita que na origem 

destes valores está marcadamente presente a estratégia dos descontos em talão e cartão Continente 

para fidelizar os seus clientes. Mas, se por um lado o Continente consegue garantir a fidelidade e a 

frequência dos seus clientes nas suas lojas, o Pingo Doce consegue, por outro lado, conquistar mais 

e novos clientes (Lopes, 2013). 

Na origem da conquista de clientes que o Pingo Doce tem vindo a conseguir, pode estar a 

promoção feita pela marca no dia 1 de Maio de 2012. Neste dia, a insígnia da Jerónimo Martins 

oferecia aos seus clientes um desconto de 50% em compras de valor superior a 100€, o que resultou 

numa afluência bastante superior ao normal. De acordo com Gil (2012), um estudo da Kantar 

Worldpanel concluiu que a quota de mercado do Pingo Doce, em Maio desse ano, aumentou 5,8 

pontos percentuais relativamente ao mês anterior, o que representava 32%. O mesmo estudo estima 

que mais de 275 mil pessoas tenham ido a uma loja do Pingo Doce nesse dia. 

Segundo Gil (2013), e de acordo com Paulo Caldeira (Kantar Worldpanel), o Pingo Doce foi a 

única insígnia que conseguiu ganhar quota de mercado no primeiro trimestre de 2013. Neste período, 

a cadeia de distribuição da Jerónimo Martins conseguiu conquistar compradores e a fidelidade dos 

mesmos. Embora no período referido a insígnia continente, do grupo Sonae, tenha crescido menos, 

esta continua a ser a que tem maior quota de mercado (2013). 

3.1. O PERFIL DO NOVO CONSUMIDOR PORTUGUÊS 

Devido à recessão económica do país, os consumidores têm vindo a alterar os seus 

comportamentos perante o acto de consumir, demonstrando uma maior preocupação em fazer “bons 

negócios” e não desperdiçar o seu dinheiro. Paulo Caldeira (Kantar Worldpanel) esclareceu ao 

Hipersuper (2012) que o aumento anual dos preços e a subida da taxa do IVA geraram novas e 

expressivas alterações nas preferências do consumidor. 

No início de 2012, de acordo com um artigo divulgado pela Marketeer (2012), a Kantar 

Worldpanel fez uma apresentação sobre o “Novo Consumidor Português”, caracterizando-o como 

smart downtrading shopper. Estes consumidores definem-se por apenas comprarem marcas caras 

quando reconhecem valor para si nessa escolha e optam, na maioria das compras, pela opção mais 

barata e que possua a melhor relação entre preço e função. Embora o consumidor dê preferência às 

opções mais baratas, não abdica da conveniência, daí o facto de escolher, noutras categorias, 
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produtos mais caros. Este tipo de consumidor representa já 57% dos lares portugueses, sendo que a 

classe social não é factor de diferenciação.  

O smart downtrading shopper foca as suas compras no que diz respeito aos FMCG (fast moving 

consumer goods) na grande distribuição e faz compras com maior frequência mas em menor 

quantidade (Marketeer, 2012). Este consumidor é então um “consumidor inteligente”, que tende a 

procurar sempre os descontos e as promoções de forma a comprar mais mas com menores custos. 

Os consumidores sempre tentaram procurar as melhores ofertas, mas essa procura tem vindo a 

aumentar significativemente. Se antigamente esta procura era feita de forma discreta e quase 

envergonhada, actualmente “garantir a melhor oferta é algo aceite e ambicionado pela maioria dos 

consumidores” (Figueiredo & Ribeiro, 2013, p. 10).  

3.2. CONTINENTE 

O Continente é uma cadeia de hipermercados que 

pertence ao Grupo Sonae. Dentro deste Grupo, o 

Continente insere-se na Sonae MC, unidade que 

corresponde à actividade do retalho alimentar (core 

business da empresa) e que engloba Continente e 

Continente Modelo (sendo estes hipermercados), 

Continente Bom Dia (neste caso um supermercado de 

conveniência), Bom Bocado (serviços de cafetaria e 

restaurantes), Book.it (serviços de papelaria e livraria) e Well’s (cujos serviços estão relacionados 

com a saúde, óptica e bem-estar). A primeira loja surgiu em 1985, em Matosinhos.  

Segundo uma publicação da revista Briefing (2013c), o grupo Sonae liderava a lista de finalistas 

dos Prémios à Eficácia da Comunicação de 2013, sendo que as campanhas mais nomeadas do 

grupo são as da Sonae MC. No que diz respeito à publicidade, a Briefing (2013d) revela que o 

Continente liderava, também, a tabela dos vinte maiores investidores, como apontam os dados do 

MediaMonitor, da Marktest, no que diz respeito ao mês de Outubro de 2013. O investimento parece 

ter vindo a obter retorno, uma vez que os anúncios do Continente foram os mais recordados pelos 

portugueses ao longo de 2012 (oito meses a marca mais recordada) e 2013. O meio preferido para 

fazer a comunicação da marca continua a ser a televisão. No ano de 2013, o Continente venceu na 

categoria hiper/supermercado, com 57%, como Marca de Confiança Ambiente 2013 (2013b). 

3.2.1. O CARTÃO CLIENTE DO CONTINENTE 

O Continente disponibiliza aos seus consumidores um cartão de cliente, o Cartão Continente 

(Imagem 1), embora ainda possam ser utilizados os antigos cartões, os Cartões Modelo, para que 

possam usufruir de algumas vantagens. Para adquirir o cartão, o cliente pode fazê-lo online ou 

presencialmente. No primeiro caso, o cliente realiza todo o processo através da Internet e recebe 

posteriormente o seu cartão em casa. No segundo caso, o cliente deve solicitar um formulário num 

dos balcões de Apoio ao Cliente das lojas Continente. Desse formulário consta um “Cupão de 

Adesão”, no qual são pedidos alguns dados pessoais do cliente e que deve ser entregue numa loja 

Fonte: www.cartaocontinente.pt 

IMAGEM 1- CARTÃO CONTINENTE 
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Continente para que as informações possam ser inseridas na base de dados da empresa, constam, 

também, informações relativas às vantagens que o cartão comporta e ainda três cartões de cliente – 

um cartão de formato comum e dois mais pequenos – que podem ser utilizados de imediato.  

Um dos factores mais interessantes dos cartões de fidelização é o facto de se poder usufruir de 

descontos e promoções especiais devido à sua adesão. Assim sendo, o Cartão Continente dá acesso 

a descontos exclusivos para clientes que possuam o cartão. O desconto pode ser efectuado na 

própria compra ou pode ser acumulado o valor em cartão e ser, posteriormente, descontado numa 

compra. O cartão permite a utilização de cupões de desconto que são recebidos por correio ou por 

email, e de cada vez que o cliente atinja os 500€ em compras recebe automaticamente, no seu 

cartão, 5€ para descontar em compras. Com o cartão, os clientes ficam também aptos a participar 

nos passatempos promovidos pela marca. O Cartão Continente pode ser utilizado em todas as lojas 

Continente e também nas lojas Continente Ice, Continente Online, Book.it, Pets & Plants, Bom 

Bocado e Well’s e o dinheiro que fica acumulado em cartão pode ser descontado de forma total ou 

parcial no prazo de doze meses a contar da data da última compra.  

O Continente tem alguns parceiros juntos dos quais é também possível usufruir de algumas 

vantagens com o cartão cliente. As parcerias feitas neste sentido dizem respeito aos Seguros 

Continente, Modalfa, Galp e Solinca. Na parceria feita com os Seguros Continente, o cliente que 

possua o Cartão Continente pode ter acesso a condições mais vantajosas e ganhar descontos em 

seguros auto, moto, saúde e acidentes pessoais. No que à Modalfa diz respeito, o cliente com cartão 

pode utilizar cupões de desconto e acumular saldo no Cartão Continente. Relativamente à Galp, por 

cada litro abastecido o cliente acumula 0,10€ no cartão cliente e recebe um desconto de 0,10€/Litro 

em combustível sempre que realizar compras superiores a 30€ nas lojas Continente. A parceria com 

o Solinca permite ao cliente com cartão que os seus pagamentos sejam abrangidos pela oferta de 5€ 

a cada 500€.  

De acordo com um artigo publicado pelo Hipersuper (2013), os utilizadores do Cartão Continente 

rondam já os 3,2 milhões e o cartão esteve presente em 90% das vendas do Continente em 2012. 

Durante esse ano, a Sonae MC conseguiu um valor recorde de 391 milhões de euros de descontos 

acumulados em cartão, o que significou um aumento de 34% em relação ao ano anterior.   

3.3. PINGO DOCE 

O Pingo Doce é uma cadeia de supermercados e hipermercados, pertencente ao Grupo Jerónimo 

Martins e que possui neste momento mais de 370 lojas em Portugal. O Grupo Jerónimo Martins é um 

grupo internacional cuja principal actividade é a distribuição alimentar. Além de Portugal, país em que 

se situa a sede do Grupo e onde detém as insígnias Pingo Doce e Recheio, o Grupo Jerónimo 

Martins opera também na Polónia e na Colômbia, com as lojas Biedronka e ara, respectivamente. O 

Pingo Doce está presente em Portugal desde 1980. 

No ano de 2011, o Pingo Doce foi a marca mais recordada pelos consumidores da Grande Lisboa 

e do Grande Porto, de acordo com os dados que foram revelados pelo estudo Publivaga da Marktest 

(Briefing, 2012a). O Pingo Doce tem, desde 2012, uma parceria com a RFM, na qual têm vindo a 

oferecer aos ouvintes da estação subsídios, rendas de casa, produtos para encher a dispensa, férias 
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e ceias de Natal, duplicou os ordenados e ajudou a encontrar emprego. Foi reconhecida como Marca 

de Excelência 2012 pelas Superbrands (Briefing, 2012b). Em 2013, a insígnia da Jerónimo Martins 

juntou-se à Staples para patrocinar a iniciativa do Jornal de Notícias de premiar o mérito escolar de 

dez alunos oriundos de famílias carenciadas (Briefing, 2013a). 

3.3.1. O CARTÃO CLIENTE DO PINGO DOCE 

À semelhança do que acontece com o Continente, 

também o Pingo Doce disponibiliza um cartão de 

fidelização aos seus clientes. O cartão disponibilizado 

pelo Pingo Doce é o Cartão Poupa Mais (Imagem 2) e 

resulta de uma parceria com a BP. Os clientes que 

decidam adquirir o cartão Poupa Mais podem usufruir 

também das vantagens do programa BP premierplus. O 

lançamento deste cartão é recente, tendo sido posto à 

disposição dos clientes apenas em 2013.  

Os clientes podem apresentar o seu cartão em todas as compras e em qualquer loja Pingo Doce, 

acumulando, em compras de valor igual ou superior a 40€, 2€ em cartão para descontar em 

combustível na BP. Para poder descontar este valor, o cliente deve fazer um abastecimento mínimo 

de litros de combustível (de acordo com a promoção em vigor à data) nos postos de abastecimento 

BP aderentes e não pode acumular este desconto com qualquer outro desconto ou promoção. O 

saldo em combustível na BP pode ser acumulado, fica disponível imediatamente e pode ser utilizado 

até ao final do mês seguinte em que é acumulado no cartão Poupa Mais. Para poder usufruir destas 

vantagens, é obrigatório o registo do cartão no site (www.poupamais.pt).  

4. AS INFORMAÇÕES RECEBIDAS PELO CLIENTE 

Para poder usufruir das vantagens do cartão de fidelização disponibilizado em ambas as cadeias 

de distribuição em análise neste trabalho, o cliente necessita de facultar a estas empresas alguns 

dados pessoais. Estes dados são posteriormente inseridos na base de dados da empresa e a partir 

desse momento o consumidor passa a receber informação sobre as campanhas em vigor nas lojas 

através dos contactos que forneceu.  

4.1. AS INFORMAÇÕES RECEBIDAS PELO CLIENTE DO CONTINENTE 

No caso do Continente, o consumidor que tenha passado por este processo e faça parte da base 

de dados da empresa, irá receber informações sobre as campanhas em vigor através de diversos 

meios. Através de correio ou email, o cliente recebe alguns cupões de desconto que pode usufruir 

nas lojas em que o cartão seja válido, no período de tempo indicado em cada um neles e nos 

produtos especificados nos mesmos. No seu telemóvel, o cliente recebe SMS com pequenos 

“lembretes” ou informações. Estes SMS podem pretender relembrar o cliente para utilizar um 

determinado vale de desconto que seja válido até determinado dia ou pode ser para informar o cliente 

 
Fonte: www.poupamais.pt 

IMAGEM 2 - CARTÃO POUPA MAIS 
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que em terminado dia irá decorrer uma campanha na qual o cliente terá desconto num dado artigo ou 

numa certa marca. Além destas formas mais personalizadas, o cliente pode obter informação sobre 

as campanhas disponíveis no momento através do site oficial do Continente (www.continente.pt), que 

disponibiliza os folhetos em vigor ou através dos meios de comunicação, como a televisão, a rádio ou 

a imprensa. 

4.2. AS INFORMAÇÕES RECEBIDAS PELO CLIENTE DO PINGO DOCE 

No caso do Pingo Doce, a situação é semelhante. Depois de o cliente fornecer os seus dados 

pessoais à marca, estes são inseridos no sistema da empresa e o cliente passa a poder receber 

informação através dos contactos fornecidos. No caso desta insígnia da Jerónimo Martins, os meios 

seleccionados são o email e o telemóvel (SMS). Neste último caso, as informações recebidas são de 

promoções válidas para todos os clientes que tenham o cartão, em geral. No email podem ser 

recebidos folhetos com indicação de promoções a decorrer num determinado dia ou período de dias, 

por vezes com descontos adicionais para quem possui cartão de cliente. Em Janeiro de 2014 o Pingo 

Doce colocou também à disposição dos seus clientes a hipótese de subscrever a sua newsletter para 

os clientes poderem receber as “Novidades Pingo Doce” no seu email. Os clientes têm ainda a 

hipótese de tomar conhecimento das campanhas a decorrer no momento através do site oficial do 

Pingo Doce (www.pingodoce.pt), onde podem encontrar todos os folhetos em vigor nas lojas ou 

através dos meios de comunicação, como a televisão, a rádio ou a imprensa. 

5. INFORMAÇÃO NECESSÁRIA PARA A CRIAÇÃO DO CARTÃO DE CLIENTE 

Para ter acesso ao cartão de cliente de cada uma das cadeias de distribuição em análise neste 

trabalho, o cliente tem de fornecer alguns dos seus dados pessoais à empresa, para que esta os 

possa inserir na sua base de dados para passar a ter acesso às vantagens do cartão de fidelização.  

5.1. CONTINENTE: 

Para aceder ao cartão de fidelização da cadeia de distribuição do grupo Sonae, o cliente deve 

dirigir-se a um balcão de atendimento dentro de uma das lojas ou pode também aderir online, no 

website da marca. É necessário o preenchimento de um formulário no qual são solicitados alguns 

dados pessoais da pessoa que irá ser titular do cartão. Para garantir a sua adesão ao cartão, o 

cliente deve aceitar os termos e condições gerais do programa de adesão bem como a sua política de 

privacidade e deve ainda assinalar se aceita ou não que os seus dados sejam tratados para efeitos 

de marketing pelas empresas participadas pela Sonae. 

5.2. PINGO DOCE: 

Para aderir ao cartão de cliente do Pingo Doce, o cartão Poupa Mais, também é necessário 

facultar alguns dados pessoais. Para efectuar a sua adesão, os clientes interessados devem solicitar 

o seu formulário nas caixas das lojas Pingo Doce e efectuar o seu registo online, no website da 

marca. Para se registar, o cliente deve primeiro seleccionar um nome para efectuar o login no website 

http://www.pingodoce.pt/
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e uma palavra-chave. O cliente deve ainda ler e aceitar as condições gerais de utilização do cartão 

Poupa Mais para submeter o seu registo. 

 

TABELA 1 – INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ADERIR AO CARTÃO DE CLIENTE 

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ADERIR AO CARTÃO DE CLIENTE 

 

 CONTINENTE PINGO DOCE 

DADOS OBRIGATÓRIOS 

Nome Nome e apelido 

Morada e código postal Morada e código postal 

Localidade Localidade 

Data de nascimento Data de Nascimento 

Sexo Sexo 

Número de telemóvel Número de telemóvel 

Email Email 

Tipo de documento de identificação e 

respectivo número 

Tipo de documento de identificação  

e respectivo número 

Número de pessoas do agregado 

familiar 
Distrito 

DADOS FACULTATIVOS Número de telefone 

Número de telefone 

Questão sobre registo efectuado no 

site do Pingo Doce 

Número de membros do agregado 

familiar 

Questão sobre Membro do ACP ou 

do INATEL 

 

5.3. INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS 

Pode então reparar-se que ambas as marcas querem saber o nome do seu cliente, para saberem 

a quem se estão a dirigir, fazerem um contacto personalizado – marketing directo – através dos 

contactos pessoais dispensados na adesão ao cartão – morada completa e número de telemóvel. Os 

dados pessoais como a data de nascimento, sexo e número de membros do agregado familiar tem a 

ver com a caracterização dos clientes. Sabendo estes dados, as marcas conseguem traçar o perfil 

dos utilizadores dos seus cartões de fidelização. 

  

ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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6. AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS NOS MÉTODOS DE GESTÃO DE RELAÇÃO COM 

OS CLIENTES DO CONTINENTE E DO PINGO DOCE 

TABELA 2 – AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS NOS MÉTODOS DE GESTÃO DE RELAÇÃO COM OS CLIENTES DO 

CONTINENTE E DO PINGO DOCE 

 
 CONTINENTE PINGO DOCE 

DESCONTOS E PROMOÇÕES 

Desconto Directo   

  

Descontos em talão 
(combustível, 

electrodomésticos) 
  

  

Desconto em Cartão 
  

 

Desconto em 
combustível 

  

  

Vales de desconto 
  

 

Folheto semanal com 
promoções 

  

  

Desconto exclusivo 
com o cartão de cliente 

  
  

MARKETING DIRECTO 

SMS 

(a avisar/relembrar de 
descontos ou 
promoções) 

  

  

Correio (vales de 
desconto) 

  
 

Email (vales de 
desconto, informações 

sobre descontos e 
promoções) 

  

  

PUBLICIDADE 

Imprensa   

  

Rádio   

  

Televisão   

  

Outdoors   

  

 

Da análise da tabela apresentada acima (Tabela 2), pode notar-se que as principais 

diferenças entre o Continente e o Pingo Doce residem essencialmente nos descontos em cartão e 

nos vales de desconto. Enquanto o primeiro envia com frequência por correio ou email vales de 

desconto – a acumular em cartão – para os titulares dos cartões de cliente, o segundo não os utiliza 

de todo. O Pingo Doce também não usa o seu cartão de fidelização para acumulação de dinheiro 

ELABORAÇÃO PRÓPRIA 
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para descontar em compras futuras, o cartão apenas pode ser utilizado para descontar o dinheiro 

acumulado (em compras superiores a X€, dependendo das campanhas em vigor) nos postos da BP, 

num abastecimento de X Litros (determinado, também, de acordo com as campanhas em vigor). 

Relativamente a todos os outros esforços feitos por ambas as marcas a nível da gestão de 

relação com os clientes, as preocupações são semelhantes, uma vez que de uma forma ou de outra 

as duas têm as mesmas iniciativas. Os descontos directos em vários produtos são praticados por 

ambas as marcas, assim como os descontos exclusivos e adicionais para clientes com o cartão de 

fidelização da marca. Ambas as marcas oferecem descontos em talão, embora em produtos ou 

serviços diferentes, uma vez que o Continente tem por hábito oferecer descontos em cartão para 

combustível na Galp, por exemplo, e o Pingo Doce quando dá descontos em talão são, normalmente, 

para descontar em electrodomésticos, como a máquina de café da própria marca, por exemplo. O 

insígnia da Jerónimo Martins oferece o seu desconto em combustível para o Cartão Poupa Mais, em 

contas superiores a determinado valor e a descontar num abastecimento com um mínimo de litros. 

Ambas as marcas disponibilizam, semanalmente, folhetos com as promoções em vigor, tanto nos 

espaços físicos na loja como nos seus websites oficiais.  

Relativamente ao marketing directo realizado pelas duas marcas em análise neste trabalho, a 

principal diferença a salientar é que o Pingo Doce não envia correio para os titulares do Cartão Poupa 

Mais, apenas envia SMS ou emails (correio electrónico). As SMS enviadas pelo Continente são a 

informar ou a relembrar de determinadas promoções ou com os códigos promocionais dos vales de 

desconto enviados, ao passo que o Pingo Doce apenas envia informações ou lembretes por SMS, 

uma vez que não utiliza vales de desconto. Ambas as marcas enviam informações por email, sendo 

que a insígnia da Sonae envia os vales de correio desta forma (quando solicitado pelo cliente) e o 

Pingo Doce envia através do email informações relativas a promoções em vigor. 

No que diz respeito à publicidade, ambas as marcas utilizam os mesmos meios: imprensa, rádio, 

televisão e outdoors.  

7. ANÁLISE DOS DADOS RECOLHIDOS 

De forma a averiguar e identificar a percepção e avaliação dos consumidores de Castelo Branco 

e Lisboa em relação à comunicação realizada pelo Continente e pelo Pingo Doce, foi feito o 

tratamento das informações recolhidas nos questionários aplicados, através da criação de uma base 

de dados no programa de organização de dados e de análise estatística SPSS. Posteriormente, 

depois de todos os dados estarem inseridos nessa mesma base de dados, foi feito o cruzamento de 

todas as variáveis com a variável “Localidade”, a fim de perceber qual a relação existente entre elas. 

Aplicou-se o teste de qui-quadrado, que demonstra a existência de dependência entre duas variáveis. 

Sempre que o valor do teste de qui-quadrado for igual ou inferior a 0,05, comprova-se a existência de 

relação entre as duas variáveis. Os supermercados em análise, além do Continente e do Pingo Doce, 

são o Auchan, o Intermarché, o Lidl e o Mini Preço, por serem estas as principais marcas a actuar em 

Portugal ao nível da grande distribuição. Importa referir que para que a análise dos resultados se 

tornasse mais consistente foi feita a recodificação de algumas variáveis, a fim de melhor perceber e 

interpretar os dados obtidos.  
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Verifica-se que os inquiridos residentes de Castelo Branco vão com maior frequência aos 

hipermercados Auchan, notando-se uma relação estatisticamente significativa entre esta cadeia e 

esta localidade, de acordo com o teste de qui-quadrado (teste de Pearson = 14,167; significância = 

0,01) – anexo 2. Tal será tido em conta na análise dos dados seguintes, por obrigar a uma 

interpretação prudente dos restantes resultados relativos a esta cadeia. O segundo hipermercado que 

os albicastrenses revelam visitar com maior frequência é o Lidl, com uma percentagem de 64% dos 

inquiridos, ao passo que os lisboetas frequentam com maior assiduidade o Intermarché, tendo este 

obtido 57% das respostas (gráfico 10, anexo 12). 

A maioria dos inquiridos, tanto em Castelo Branco (90%) como em Lisboa (81%), repara nos 

descontos e promoções realizados pelas várias marcas nos espaços físicos das lojas e através de 

informação recebida por correio (69% em Castelo Branco e 50% em Lisboa; gráfico 1), revelando-nos 

o teste do qui-quadrado (teste de Pearson = 5,159; significância = 0,023) que existe uma relação 

entre o facto de se receber estas informações por correio e o facto de ser residente em Castelo 

Branco – anexo 3. 

GRÁFICO 1 – FORMA COMO O INQUIRIDO TOMA CONHECIMENTO DOS DESCONTOS E PROMOÇÕES EM VIGOR 

 

 

Relativamente à forma e a frequência com que recebem informação relativa a descontos e 

promoções das marcas, os inquiridos residentes em Castelo Branco recebem mais frequentemente 

informação através de correio sem destinatário (32%) do que os inquiridos que vivem na capital do 

país (13%). De acordo com o teste do qui-quadrado (teste de Pearson = 24,759; significância = 0,00) 

– anexo 4 – há uma relação entre o facto de ser de Castelo Branco e receber informações por correio 

sem destinatário com maior frequência (gráfico 2).  
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GRÁFICO 2 – FORMA E FREQUÊNCIA COM QUE O INQUIRIDO RECEBE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONTOS E PROMOÇÕES 

 

 

 

 No que diz respeito ao correio com destinatário, especificamente dirigido ao inquirido 

(marketing directo), as percentagens não variam muito nas duas cidades, sendo que em Castelo 

Branco 19% das pessoas afirma que recebe correio dirigido a si várias vezes por mês e 47% diz 

recebê-lo mensalmente ou com menos frequência. Em Lisboa, 16% dos inquiridos recebem correio 

dirigido a si várias vezes por mês e também 47% afirma recebê-lo mensalmente ou com menos 

frequência. Por email e SMS, 72% e 66% dos residentes em Castelo Branco diz nunca receber 

informação dessa forma, respectivamente, e em Lisboa 54% dos inquiridos diz nunca receber 

informações relativas a descontos e promoções por email e 57% diz nunca as receber SMS (gráfico 

2). 

As razões mais apontadas pelos inquiridos para aderir ao cartão de cliente das lojas que 

frequentam são o facto de poder ter acesso a descontos e promoções e poder acumular dinheiro para 

descontar em futuras compras, tanto em Castelo Branco (85% e 72%, respectivamente), como em 

Lisboa (81% e 71%, também respectivamente). Em ambas as cidades apenas 6% dos inquiridos 

afirma nunca aderir a cartões de cliente de nenhuma loja (gráfico 11, anexo 13).  

Em Castelo Branco, 88% dos inquiridos revela ter cartão de cliente da marca Continente e 

41% mostra que é utilizador do cartão de fidelização do Pingo Doce. Em Lisboa, são 77% os 

utilizadores do cartão Continente e 38% os utilizadores do cartão de cliente do Pingo Doce. As 

percentagens em ambas as cidades relativamente aos cartões das restantes marcas não 

demonstram grandes diferenças, à excepção do cartão Auchan, no qual se nota uma relação 

estatisticamente significativa entre o facto de ter o cartão de cliente da marca e ser de Castelo 

Branco, conforme revela o teste do qui-quadrado (teste de Pearson = 12,173; significância = 0,00) –

anexo 5 –, sendo que em Castelo Branco o número de titulares deste cartão é superior ao de Lisboa 

(gráfico 12, anexo 14). 

No que diz respeito aos vales de desconto, a maioria dos inquiridos afirma não os receber. A 

única situação que merece ser destacada é a do Continente, uma vez que este é o único 
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hipermercado em que a percentagem de respostas demonstra que os vales recebidos que são de 

produtos consumidos habitualmente pelo inquirido é superior à percentagem de respostas que afirma 

não receber vales dessa marca, sendo 54% em Castelo Branco e 44% em Lisboa (gráfico 13, anexo 

15).  

Em Castelo Branco, 84% dos inquiridos afirma que gostava de receber vales de desconto 

tendo em conta os produtos que já tenha consumido anteriormente e 34% revela algum interesse na 

experimentação ao assumir que gosta de receber vales de desconto em produtos que nunca tenha 

consumido para os poder experimentar a um preço mais baixo que o habitual. Apenas 7% dos 

inquiridos diz não reparar nos vales de desconto que recebe. Em Lisboa, 81% das pessoas 

demonstra que gostava de receber vales de desconto em produtos que já tenha consumido 

anteriormente, 21% declara que gosta de receber vales de desconto de produtos que nunca tenha 

consumido para ter a oportunidade de os consumir a um preço mais baixo e 13% revela que não 

repara nos vales de desconto que lhe são enviados (gráfico 14, anexo 16). 

O cartão que é utilizado com maior frequência em ambas as cidades é o cartão Continente, 

sendo que 75% dos albicastrenses afirmam que o utilizam mais de 50% das vezes e 59% dos 

lisboetas garantem o mesmo. O cartão Poupa Mais, Do Pingo Doce, é o segundo a obter as maiores 

percentagens, sendo estas de 34% em Castelo Branco e de 31% em Lisboa (gráfico 3). 

GRÁFICO 3 – FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CLIENTE 
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com 41% dos inquiridos em Castelo Branco a afirmar que os utilizam em mais de 50% das suas 

compras e 43% dos inquiridos lisboetas a afirmar o mesmo. De seguida, e tal como acontece em 

relação à utilização do cartão de cliente, o Pingo Doce encontra-se em segundo lugar, sendo que 
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19% dos inquiridos albicastrenses revelam usar os vales de desconto em mais de 50% das suas 

compras e 9% dos inquiridos residentes em Lisboa revelam o mesmo (gráfico 4). 

GRÁFICO 4 – FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DOS VALES DE DESCONTO 
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anexo 17). 
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marca com a comunicação mais útil e em Lisboa foram 18% os inquiridos que fizeram a mesma 

avaliação (gráfico 5).  

GRÁFICO 5 – MARCA COM A COMUNICAÇÃO MAIS ÚTIL OU APRECIADA PELOS INQUIRIDOS 

  

 

Os motivos mais apontados em ambas as cidades para estas escolhas (gráfico 16, anexo 18) 

são o facto de informarem sobre as promoções em vigor – 37% em Castelo Branco e 44% em Lisboa 

– e o facto de enviarem os vales de desconto mais úteis – 34% em Castelo Branco e 27% em Lisboa.  
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8. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Para conseguir alcançar os objectivos a que as empresas se propõem a nível de CRM, é 

necessário que as bases de dados sejam muito bem elaboradas e muito bem estruturadas, 

registando sempre os dados dos clientes. Através da pesquisa feita ao longo deste trabalho, pode 

observar-se que ambas as marcas em análise – Continente e Pingo Doce – não dispensam saber 

algumas informações específicas, tais como o nome e os contactos dos clientes (como a morada, o 

número de telemóvel e o email, por exemplo), a data de nascimento, o sexo e o número de membros 

do agregado familiar. Ao terem esta informação sobre os clientes, as empresas conseguem traçar um 

perfil geral dos utilizadores do seu cartão de cliente e também saber a quem e como se dirigir.  

Conforme refere Buttle (2009), o marketing directo permite enviar informações sobre produtos e 

serviços directamente ao cliente. Este é um aspecto de grande importância para as empresas, visto 

que, de acordo com Rasquilha (2011, p. 241) o marketing directo existe para promover um 

casamento duradouro entre a marca e os seus consumidores, uma vez que este método permite às 

empresas estabelecer uma relação directa e estável com os seus clientes, de forma restrita e até 

individualizada. Assim sendo, as empresas têm todo o interesse em aproveitar as vantagens que o 

marketing directo lhes oferece. Ao saberem os dados atrás mencionados, as marcas conseguem 

saber a quem se estão a dirigir e conseguem fazer chegar a sua comunicação aos seus clientes. 

Essa comunicação será dirigida especificamente aos clientes.  

Efectuar marketing directo é substancialmente diferente de enviar publicidade sem destinatário. 

No marketing directo, precisamente, a correspondência utilizada é especialmente dirigida ao cliente. 

Há uma informação personalizada, o cliente sente que a marca enviou aquela carta especialmente a 

pensar em si, a marca preocupa-se com o cliente. Esta atenção que é dada ao cliente faz parte do 

marketing relacional, que visa criar uma relação com entre o cliente e a marca (Ribeiro, 2012). 

Utilizando os dados recolhidos na adesão ao cartão de fidelização, as marcas conseguem realizar o 

seu marketing directo através da sua própria base de dados de clientes e não através de base de 

dados compradas, que além de serem dispendiosas podem despertar sentimentos negativos nos 

clientes por estarem a ser “incomodados” por uma marca à qual não deram permissão nem 

informações para tal. O marketing relacional, que, de acordo com Lindon e outros (2011, p. 637) 

pressupõe relações contínuas e de longa duração com os clientes, tem o auxílio destas bases de 

dados, que podem mais uma vez provar a sua utilidade. Ao serem criadas as bases de dados e 

introduzidos os dados dos clientes nas mesmas, as empresas estão aptas a contactar com os 

clientes. Podem enviar-lhes emails, SMS ou correio normal de forma a estarem em permanente 

contacto com o cliente, para manter a interactividade que o marketing relacional implica entre a marca 

e o consumidor. 

Através da pesquisa recolhida, consegue perceber-se que o Continente tem em consideração 

o pressuposto da segmentação de clientes inerente ao marketing relacional, uma vez que foi possível 

averiguar que a insígnia da Sonae tem em consideração o histórico de compras dos clientes ao 

enviar-lhes vales de desconto. Ao contrário do que acontece com o Pingo Doce, o Continente opta 

por enviar com alguma frequência correspondência (de forma tradicional ou por email, conforme o 
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cliente o preferir) com vales de desconto para o consumidor utilizar. Os vales de desconto enviados 

variam de cliente para cliente, o que leva a deduzir que essa diferença terá a ver com o histórico de 

compras de cada cliente.  

Em relação ao inquérito por questionário aplicado para averiguar a percepção e a avaliação 

dos consumidores sobre a comunicação recebida por parte destas empresas, há algumas tendências 

e características que se podem notar. Relativamente à frequência nos super e hipermercados, há 

uma clara preferência pelos consumidores de Castelo Branco em relação à marca Auchan e também 

a um maior uso dos albicastrenses dos cartões de cliente da marca em relação aos lisboetas. Em 

segundo plano os residentes da cidade do interior preferem fazer compras no Lidl, uma vez que é 

este supermercado que revelam frequentar mais vezes, ao passo que os lisboetas demonstram 

eleger o Intermarché. No entanto, nenhuma destas marcas se destaca por ser a marca com a 

comunicação mais útil para os consumidores, como se percebe através na análise dos dados 

recolhidos, sendo que, curiosamente, o Intermarché não foi considerado como marca com a 

comunicação mais útil por nenhum dos inquiridos residentes em Lisboa.  

É consensual nas duas cidades que o facto de se poderem aproveitar descontos exclusivos 

para utilizadores do cartão de fidelização e o facto de poder acumular dinheiro nesses cartões leva a 

que as pessoas tenham maior disponibilidade para aderir a esses cartões. O que mostra que essas 

vantagens são motivantes para o consumidor pretender ser utilizador do cartão de cliente e, 

consequentemente, permitir às marcas ter uma base de dados dos seus consumidores. O Continente 

e o Pingo Doce demonstram mais uma vez serem marcas de grande destaque no nosso país, na 

medida em que 88% dos inquiridos em Castelo Branco afirmam ter o cartão da insígnia da Sonae e 

41% afirmam ser utilizadores do Cartão Poupa Mais. Em Lisboa, 77% dos inquiridos é titular do 

Cartão Continente e 38% revela ter o cartão da insígnia da Jerónimo Martins. A diferença entre os 

números de utilizadores do cartão de cliente do Continente e do Pingo Doce pode dever-se a uma 

questão de preferência ou ao facto de o cartão do Pingo Doce ser bastante mais recente no mercado. 

O cartão do Continente é o que é usado com maior frequência em ambas as cidades em análise e 

precede o cartão de fidelização do Pingo Doce, também nas duas cidades.  

Como se defende ao longo deste trabalho, é necessário que a marca crie empatia com os 

clientes e que envolva o cliente e que partilhem os mesmos valores. Pode reparar-se que o 

Continente domina a preferência dos consumidores no que diz respeito à marca com a comunicação 

mais útil. De seguida encontra-se o Pingo Doce, o Lidl, o Mini Preço, o Auchan e o Intermarché, por 

ordem decrescente de preferência. No entanto, há que ressalvar que o Auchan e o Intermarché não 

passam pelas escolhas dos lisboetas, sendo que não foram indicados por nenhum dos inquiridos 

nessa localidade como a marca que detém a comunicação mais útil. Pode então constatar-se que 

apesar de os consumidores de Castelo Branco visitarem o Auchan com maior frequência, esta marca 

encontra-se quase no fim da tabela quando os consumidores são inquiridos sobre a utilidade ou 

preferência da comunicação que recebem. Contudo, apesar de, aparentemente, estar a faltar algo na 

comunicação da marca Auchan, esta consegue ter outros factores mais atractivos para fazer o 

consumidor visitar a sua loja. O mesmo acontece com o Intermarché, que ocupa o último lugar da 

tabela de preferência da utilidade da comunicação e é, simultaneamente, a loja visitada com maior 
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frequência pelos lisboetas, sendo que nenhum deles a indica como a marca com a comunicação que 

maia apreciam.  

Para a selecção feita nesta categoria, os consumidores auscultados apontam dois grandes 

factores para a sua escolha: a informação que recebem sobre os descontos e promoções em vigor e 

a utilidade dos vales de desconto enviados. Assim sendo, pode deduzir-se que a comunicação que os 

consumidores consideram mais útil será aquela que lhes permitir poupar mais dinheiro. Ainda assim, 

ao elegerem-na como sua preferida, significa que os consumidores a apreciam, que têm uma empatia 

com ela. Apreciam também o facto de essa marca lhes enviar essas informações, pois assim está a 

permitir-lhes fazer a escolha mais adequada às suas necessidades e preferências. Mais uma vez se 

mostra a necessidade de as marcas comunicarem com os seus clientes, de estarem em permanente 

interacção e de procurarem saber os gostos e preferências dos mesmos. Pretende-se conseguir 

envolver os consumidores, criando uma relação com os mesmos, isto é, procura-se que os clientes 

conheçam, compreendam, queiram, gostem, usem e recomendem a marca (Rasquilha, 2011, p. 241). 

Ao assumir que gostariam de receber vales de desconto de produtos que consomem habitualmente e 

ao afirmar que aproveitam as promoções para comprar maiores quantidades de um determinado 

produto, os consumidores estão a confirmar que actualmente há uma preocupação em fazer bons 

negócios e não desperdiçar o dinheiro de que se dispõe. A julgar pelos resultados obtidos na análise 

dos questionários aplicados, o smart downtrading shopper  parece existir mesmo, uma vez que os 

resultados demonstram que os consumidores tendem a procurar os descontos e as promoções de 

forma a comprar mais mas com menores custos.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo deste estudo abordou-se duas grandes cadeias de distribuição a actuar em Portugal 

– o Continente e o Pingo Doce – que dão especial importância à relação com o cliente e têm vindo a 

tomar várias iniciativas para melhorar essa relação e poder obter dela o melhor benefício para ambas 

as partes, uma vez que esta relação é proveitosa tanto para a marca como para o consumidor. A 

marca consegue identificar mais facilmente os gostos e interesses do consumidor podendo 

reconhecer oportunidades de lucro e o consumidor consegue obter um tratamento mais especializado 

e obter vantajosas promoções.  

Não só para estas duas grandes marcas a actuar no nosso país mas para todas as empresas 

em geral, as bases de dados são grandes “aliadas” e têm grande importância para a gestão da 

relação com os clientes, uma vez que permitem saber quem eles são, do que gostam, como entrar 

em contacto com eles e como lhes agradar. Tendo em conta que é necessário que a marca consiga 

envolver o seu consumidor e permitir que este se identifique com os valores que a empresa 

representa. A forma como as empresas comunicam e os conteúdos que comunicam deve ser 

assertiva e eficaz. 

No entanto, o marketing relacional pode não ser fácil de gerir. Sendo um método que implica 

uma relação de grande proximidade com o cliente, é necessário ter em atenção vários aspectos. É 

preciso ser muito cuidadoso quando se lida com os clientes, em qualquer circunstância, mas 
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principalmente quando se lida de tão “perto” com os consumidores. Em primeiro lugar, é de grande 

responsabilidade ter a posse dos dados pessoais dos clientes, pois a empresa tem de garantir a 

confidencialidade dos mesmos e não pode permitir que estes sejam divulgados. Em segundo lugar, 

mantendo uma relação próxima com o cliente e pretendendo que o mesmo esteja sempre atento à 

empresa e as suas acções, é ainda mais essencial que a empresa não se permita falhar nem 

enganar os clientes. A empresa deve ser bastante cautelosa ao contactar com o cliente, também por 

razões éticas. Além destes cuidados, a empresa deve ser activa e dinâmica e integrar efectivamente 

na sua política interna o marketing relacional. Não podem realizar acções esporádicas ou contactar 

com o cliente apenas casualmente. 

Dos dados obtidos e analisados, pode perceber-se que o Continente e o Pingo Doce são 

duas marcas “favoritas” pelos consumidores. No entanto, o Continente parece estar à frente em 

alguns aspectos, como por exemplo a utilidade da comunicação que faz e dos vales de desconto que 

oferece aos seus consumidores. Em ambas as cidades em análise, estas foram as duas marcas que 

revelaram ter mais utilizadores dos seus cartões de cliente e são as duas marcas nas quais os 

consumidores demonstram utilizar os cartões de cliente com maior frequência, sendo que o 

Continente obteve sempre as maiores percentagens. No entanto, não são as lojas mais frequentadas 

em Castelo Branco nem em Lisboa. Apesar de a amostra não ser probabilística e estes resultados 

não se poderem ser extrapolados para a população portuguesa em geral, podemos ver que o 

Continente aparenta ser a marca mais enraizada na preferência dos inquiridos. 

Este estudo permitiu ainda concluir que Lisboa é uma cidade mais aberta à experimentação e 

com tendência a uma maior utilização dos novos meios de comunicação, tais como o email e as SMS, 

como forma de comunicação, e em Castelo Branco serão mais evidentes formas de comunicar mais 

tradicionais, tal como o correio, que predominam em relação à recepção de informação sobre os 

descontos e promoções em vigor nos super e hipermercados. Em ambas as cidades, alguns dos 

inquiridos confessaram mesmo comprar produtos que não necessitam apenas para usufruir de uma 

promoção. Apesar de Castelo Branco ser uma cidade que se tem vindo a desenvolver bastante, pode 

assim notar-se que permanece uma “cidade do interior”, quando comparada com a capital do país.  

Para estudos futuros seria interessante ter uma amostra representativa de forma a permitir 

traçar um perfil dos consumidores de Castelo Branco e de Lisboa, de forma a caracterizar os seus 

comportamentos em relação às compras na grande distribuição. Também seria estimulante estudar 

alguns pontos abordados neste trabalho de forma mais aprofundada, tais como os comportamentos 

dos clientes perante as promoções. 

Enquanto estudante de comunicação, realizar este seminário permitiu à investigadora crescer 

bastante em termos académicos e profissionais e aprender sobre uma das áreas que mais lhe 

despertou o interesse ao longo de toda a licenciatura. Poder iniciar um projecto de investigação e 

levá-lo a cabo ao longo de um ano lectivo inteiro sob orientação de uma profissional da área foi algo 

que possibilitou à investigadora evoluir em vários aspectos e superar-se a si mesma e aos medos e 

inseguranças existentes. Inicialmente foram várias as dificuldades e as dúvidas que surgiram, 

principalmente devido ao facto de não ter tido nenhuma experiência semelhante anteriormente, no 

entanto, e com todo o apoio e ajuda dados pela Orientadora, Professora Auxiliar Raquel Barbosa 
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Ribeiro, todas as dificuldades e falhas foram sendo contornadas acabando por conseguir alcançar 

todos os objectivos a que a investigadora se propôs ao agarrar este desafio. Relativamente ao 

estudo, colocaram-se algumas dificuldades para conseguir reunir a teoria necessária para arrancar 

com a pesquisa. Contudo, ao longo do tempo e com a ajuda da Orientadora, essas dificuldades foram 

sendo ultrapassadas tendo tido os conteúdos necessários para criar uma boa base de estudo de 

forma a poder avançar para a parte prática da pesquisa. Em relação a esta última parte, levou algum 

tempo a conseguir perceber de que forma deveria colocar as questões e que questões seriam 

essenciais para conseguir os resultados pretendidos. Uma vez ultrapassada essa questão e 

avançando para a aplicação dos inquéritos e sua análise, é possível concluir que este é um estudo 

que faz bastante sentido actualmente, uma vez que cada vez mais os consumidores se preocupam 

em gerir o seu dinheiro da melhor forma e, por isso, as empresas têm de ser bastante inteligentes 

para conseguir persuadir os clientes a comprar os seus produtos. Crê-se que este estudo pode e 

deve ser continuado no futuro, uma vez que este é um assunto que merece uma cuidada atenção e 

que tem potencial para ser desenvolvido. 
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ANEXO 1 - QUESTIONÁRIO 

Este inquérito integra-se num estudo sobre hiper e supermercados em Portugal. Está a ser 

desenvolvido no ISCSP – UL, no âmbito de um trabalho de fim de curso em Comunicação. 

Solicito a sua colaboração sincera. A resposta tomará apenas três minutos do seu tempo. Todas as 

informações obtidas serão confidenciais e anónimas e usadas apenas para fins académicos. Em caso 

de dúvida ou curiosidade sobre o projecto não hesite em contactar-me: ines.adao.91@gmail.com. 

Desde já agradeço a atenção disponibilizada. 

Inês Adão 

 

Questionário sobre hiper e supermercados em Portugal 

1. Assinale com um X com que frequência vai às compras nestas lojas, habitualmente.  

 
Várias vezes 

por semana 
Semanalmente 

Várias vezes 

por mês 

Mensalmente ou 

com menos 

frequência 

Nunca fiz compras 

nesta loja 

Auchan      

Continente      

Intermarché      

Lidl      

Mini Preço      

Pingo Doce      

 

2. Assinale, com um X, com quais das seguintes frases se identifica. 

Nunca reparo nos descontos e promoções realizados pelos hiper e supermercados.  

Reparo nos descontos e promoções realizados por estas marcas dentro das lojas.  

Recebo descontos e promoções realizados por estas marcas por correio.  

Recebo descontos e promoções realizados por estas marcas por email.  

Recebo descontos e promoções realizados por estas marcas por SMS.  

Tenho a iniciativa de procurar quais os descontos e promoções em vigor em cada uma destas lojas 

nos websites das mesmas. 
 

Tenho conhecimento dos descontos e promoções realizados por estas marcas através da dos meios 

de comunicação social   
 

Tenho conhecimento dos descontos e promoções realizados por estas marcas através de amigos e 

familiares. 
 

 

3. Assinale, com um X, a frequência com que recebe informação dos descontos e promoções 

em vigor nestas lojas, de acordo com a forma como a recebe.  

mailto:ines.adao.91@gmail.com
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Várias vezes 

por semana 
Semanalmente 

Várias vezes 

por mês 

Mensalmente 

ou com 

menos 

frequência 

Nunca recebo 

informação 

desta forma 

Correio sem destinatário 

(folhetos informativos e/ou vales 

de desconto) 

    

 

Correio dirigido especificamente 

a mim (folhetos informativos 

e/ou vales de desconto) 

    

 

Email      

SMS       

 

4. Assinale, com um X, com quais das seguintes frases se identifica.  

Nunca adquiro cartões de cliente de nenhuma loja.  

Gosto de ter o cartão de cliente das lojas que mais frequento para ter acesso a descontos e promoções 

especiais.  
 

Gosto de ter o cartão de cliente para poder acumular dinheiro para descontar em futuras compras.  

Só quero o cartão de cliente para poder receber informações sobre descontos e promoções em vigor.  

Não adquiro cartões de cliente porque não quero fornecer os meus dados pessoais.  

Não noto quaisquer vantagens em aderir aos cartões de cliente.  

Não quero perder tempo a preencher formulários para poder usufruir do cartão de cliente.   

Nunca pus sequer a hipótese de aderir a cartões de cliente.  

 

5. Assinale, com um X, de quais destas marcas possui o cartão de cliente. 

 Possuo cartão de cliente 

Auchan  

Continente  

Intermarché  

Mini Preço  

Pingo Doce  

Nenhuma das anteriores  

 

6. Assinale, com um X, para cada marca, quais as afirmações com que se identifica.   

 

Os vales de desconto 

que recebo são de 

produtos que consumo 

habitualmente. 

Os vales de desconto 

que recebo são de 

produtos que não 

consumo 

habitualmente.  

Os vales de desconto que 

recebo são de produtos que 

não consumo habitualmente 

mas que me interessam. 

Não recebo 

vales de 

desconto 

desta marca.  

Auchan     

Continente      

Intermarché     

Mini Preço     

Pingo Doce      
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7. Assinale, com um X, com quais das seguintes frases se identifica. 

Gostava de receber vales de desconto tendo em conta os produtos que consumo habitualmente.  

Gostava de receber apenas vales de desconto de produtos que já tenha adquirido anteriormente.  

Gosto de receber vales de desconto em produtos que nunca tenha consumido pois assim posso 

experimentá-los a um preço mais baixo. 
 

Nunca reparo nos vales de desconto que me são enviados.  

 

8. Assinale, com um X, com que frequência utiliza o cartão de cliente nas suas compras. 

 Nunca utilizo o 

cartão de cliente 

nas minhas 

compras. 

Em menos 

de 25% das 

minhas 

compras 

Entre 26% 

e 50% das 

minhas 

compras 

Entre 51% e 

75% das 

minhas 

compras 

Entre 76% a 

100% das 

minhas 

compras 

Não tenho 

cartão de 

cliente desta 

marca 

Auchan       

Continente       

Intermarché       

Mini Preço       

Pingo Doce       

 

9. Assinale, com um X, com que frequência utiliza cupões e vales de desconto nas suas 

compras. 

 Nunca utilizo 

cupões ou vales 

de desconto nas 

minhas compras.  

Em menos de 

25% das 

minhas 

compras 

Entre 26% e 

50% das 

minhas 

compras 

Entre 51% e 

75% das 

minhas 

compras 

Entre 76% a 

100% das 

minhas 

compras 

Não recebo 

vales de 

desconto 

desta marca 

Auchan       

Continente       

Intermarché       

Mini Preço       

Pingo Doce       

 

10. Assinale, com um X, com quais das seguintes frases se identifica.  

Costumo aproveitar quando os produtos estão em promoção para comprar mais quantidade.  

Aproveito quando um produto que nunca consumi está em promoção para o experimentar.    

Mesmo que não necessite de um determinado produto na altura, compro se o preço estiver mais 

baixo que o habitual.  
 

Por vezes compro uma maior quantidade de um determinado produto para poder usufruir de um 

desconto. 
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11. Assinale, com um X, entre as seguintes marcas, qual delas lhe envia a comunicação que considera 

mais útil ou que mais aprecia, relativamente a descontos e promoções. (Escolha apenas uma opção) 

Auchan  

Continente  

Intermarché  

Lidl  

Mini Preço  

Pingo Doce  

Não sei/Não respondo  

Nenhuma das anteriores  

 

11.1. Porquê? (Escolha apenas uma opção) 

Enviam-me os vales de desconto que me são mais úteis.   

Informam-me das promoções em vigor.   

Enviam-me outro tipo de informação como notícias ou receitas.  

Não sei/Não respondo  

Nenhuma das anteriores.  

 

12. Localidade:  Castelo Branco ____  Lisboa ____ 

 

13. Idade:  

Entre os 18 e os 25 anos  

Entre os 26 e os 35 anos  

Entre os 36 e os 45 anos  

Entre os 46 e os 55 anos  

Entre os 56 e os 65 anos  

Mais de 65 anos  

 

14. Profissão:  

Quadro superior  

Quadro médio  

Técnico especializado  

Pequeno proprietário  

Empregado de Serviços/Comércio/Administrativo  

Trabalhador qualificado/especializado  

Trabalhador não qualificado/não especializado  

Reformado/Pensionista/Desempregado/A viver de rendimentos  

Estudante  

Doméstica  

 

15. Habilitações literárias:  Ensino Básico ____ Ensino Secundário ____ Ensino Superior ____ 

 

16. Sexo: Feminino ____ Masculino ____ 
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ANEXO 2 – TESTE DE QUI-QUADRADO: FREQUÊNCIA DE COMPRAS NO AUCHAN X LOCALIDADE 

 

 Valor df 

Significância 

Sig. (2 lados) 

Qui-quadrado de Pearson 14,167
a
 2 ,001 

Razão de verossimilhança 14,747 2 ,001 

Associação Linear por 

Linear 
14,063 1 ,000 

N de Casos Válidos 136   

 

 
ANEXO 3 – RECEBO INFORMAÇÕES SOBRE DESCONTOS E PROMOÇÕES REALIZADOS POR ESTAS MARCAS POR 

CORREIO X LOCALIDADE 

 

 Valor df 

Significância 

Sig. (2 lados) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Qui-quadrado de Pearson 5,159
a
 1 ,023   

Correção de continuidade
b
 4,396 1 ,036   

Razão de verossimilhança 5,197 1 ,023   

Teste Exato de Fisher    ,036 ,018 

Associação Linear por 

Linear 
5,121 1 ,024   

N de Casos Válidos 136     

 

 

ANEXO 4 - FREQUÊNCIA COM QUE RECEBE INFORMAÇÃO DE DESCONTOS E PROMOÇÕES POR CORREIO SEM 

DESTINATÁRIO X LOCALIDADE 

 

 Valor df 

Significância 

Sig. (2 lados) 

Qui-quadrado de Pearson 24,759
a
 4 ,000 

Razão de verossimilhança 26,416 4 ,000 

Associação Linear por 

Linear 
20,356 1 ,000 

N de Casos Válidos 136   
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ANEXO 5 – CARTÃO DE CLIENTE AUCHAN X LOCALIDADE 

 

 Valor df 

Significância 

Sig. (2 lados) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Qui-quadrado de Pearson 12,173
a
 1 ,000   

Correção de continuidade
b
 10,699 1 ,001   

Razão de verossimilhança 12,923 1 ,000   

Teste Exato de Fisher    ,001 ,000 

Associação Linear por 

Linear 
12,084 1 ,001   

N de Casos Válidos 136     

 

 

 
ANEXO 6 – APROVEITO QUANDO UM PRODUTO ESTÁ EM PROMOÇÃO PARA COMPRAR MAIS QUANTIDADE X 

LOCALIDADE 

 

 Valor df 

Significância 

Sig. (2 lados) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Qui-quadrado de Pearson 4,350
a
 1 ,037   

Correção de continuidade
b
 3,595 1 ,058   

Razão de verossimilhança 4,395 1 ,036   

Teste Exato de Fisher    ,057 ,029 

Associação Linear por 

Linear 
4,318 1 ,038   

N de Casos Válidos 136     

 

 

 
ANEXO 7 – APROVEITO QUANDO UM PRODUTO QUE NUNCA CONSUMI ESTÁ EM PROMOÇÃO PARA O 

EXPERIMENTAR X LOCALIDADE 

 

 Valor df 

Significância 

Sig. (2 lados) 

Sig exata (2 

lados) 

Sig exata (1 

lado) 

Qui-quadrado de Pearson 4,554
a
 1 ,033   

Correção de continuidade
b
 3,827 1 ,050   

Razão de verossimilhança 4,588 1 ,032   

Teste Exato de Fisher    ,050 ,025 

Associação Linear por 

Linear 
4,521 1 ,033   

N de Casos Válidos 136     
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ANEXO 8 – GRÁFICO 6: SEXO DOS INQUIRIDOS 
 

 
 

 

ANEXO 9 – GRÁFICO 7: HABILITAÇÕES DOS INQUIRIDOS 
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ANEXO 10 – GRÁFICO 8: IDADE DOS INQUIRIDOS 

 

 

 
 

ANEXO 11 – GRÁFICO 9: PROFISSÃO DOS INQUIRIDOS 
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ANEXO 12 – GRÁFICO 10: FREQUÊNCIA DE COMPRAS 

 

 

 

ANEXO 13 – GRÁFICO 11: RAZÕES PARA ADQUIRIR OU NÃO O CARTÃO DE CLIENTE 
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ANEXO 14 - GRÁFICO 12: CARTÕES DE CLIENTE QUE OS INQUIRIDOS POSSUEM 

 

 

 

 

ANEXO 15 - GRÁFICO 13: VALES DE DESCONTO QUE RECEBE 
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ANEXO 16 - GRÁFICO 14: VALES DE DESCONTO QUE OS INQUIRIDOS GOSTAM/GOSTAVAM DE RECEBER 

 

 

 

 

ANEXO 17 – GRÁFICO 15: FORMA COMO OS INQUIRIDOS APROVEITAM OS DESCONTOS E PROMOÇÕES 
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ANEXO 18 - GRÁFICO 6 – MOTIVO APONTADO PARA A ESCOLHA DA MARCA COM A COMUNICAÇÃO MAIS ÚTIL 

OU MAIS APRECIADA 
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