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CONSUMIDORES
(mais informados, redução de consumo 
desde 2012, mais racionais, menos tempo 
na loja, mais difíceis de impressionar –> 
mais complexos)

PRODUTOS
Moldam-se às novas tendências e 
necessidades

LOJAS
(novos formatos e conceitos, essencial 
surpreender o consumidor; ato de 
compra para experiência em si; a loja 
não é mais onde tudo começa e termina 
– outros canais de compra)

Estruturais no consumo e na experiência de compra.
Que papel tem a Inovação e a Promoção neste 
contexto?

Mudanças



Para sabermos um pouco 

mais sobre esta temática 

fomos auscultar 

O Consumidor e o 

Marketeer

2 Universos, 2 Visões 

distintas sobre o 

consumo



Caracterização dos targets

O Marketeer

28% 
Homens

38 
Anos

72% 
Mulheres

50 Entrevistas
online

Recolha: 3º Trimestre 2014

O Consumidor

49% 
Homens

51% 
Mulheres

Portugal Continental

1000 Entrevistas
face-to-face

43% 
A/B/C1

57%
C2/D

44 
Anos



O consumidor quer…

O Marketing responde com promoções e alguma inovação. 
Mas as actividades promocionais não trazem os resultados pretendidos em 
termos de volume = TENSÃO

TUDO!

Lógica Top Down para Down Top

ANTES – oferta e canal simples para pessoas 
simples

HOJE – oferta complexa, multicanal com 
vários estímulos



As duas faces da promoção…

57% dos consumidores admite 

comprar artigos em promoção

88% dos Marketeers acha que os 

consumidores tem vindo a comprar cada vez mais 
artigos que estejam em promoção 

80% acha que os consumidores procuram 

saber mais sobre as promoções 

49% acha que os consumidores escolhem a 

loja pela promoção

36% procuram saber mais sobre as 

promoções 

34% escolhem a loja pela promoção



39% 
acha que os consumidores 

utilizam vales de desconto 

para compras futuras

20% 
perceciona que os consumidores 

consultam sites de vales de 

desconto ou dicas de poupança

41% 
dos Marketeers estão convictos que 

os consumidores planeiam as 

compras em função da promoção

As duas faces da poupança…

28% 
efectivamente utiliza

33% 
dos consumidores declara 

fazê-lo

apenas 3% 
faz essa consulta



A redução de preço na embalagem habitual é a promoção mais utilizada 
pelos Marketeers e uma das mais preferidas pelos consumidores

Contudo, existem esforços promocionais 
cujo ROI fica claramente aquém do 
esperado

Mas então, qual a melhor promoção?



37% ROI

8% Target 

10% Análise de 
Mercado

16% Histórico

8% Ponto/ Tipo de 
Venda

67% Vendas

14% Ferramentas
específicas

10% ROI

Avaliação do Retorno

Marketeer

R

4%

63
%

33%

Aumentar

Manter

Diminuir

Exigência do 
mercado

Futuro…

Escolha das atividades 
promocionais



Os Marketeers consideram que 17% 
dos consumidores o fazem

12% dos Consumidores fazem compras online 



INTERNET

PARA

COMPARAR

PREÇOS

ENTRE LOJAS

Meios e 
aplicações 
utilizados

7%

31%

DIGITALIZAR

CÓDIGOS DE

BARRAS OU

QRCODES PARA

MAIOR

INFORMAÇÃO

0,4%

33%



Qual a disponibilidade para abdicar da promoção 
para investimento em brand value / inovação?

12%
dos Marketeers 

acha que o 

consumidor está 

disponível

33%
dos Marketeers 

refere esta 

disponibilidade por 

parte da marca 67% Vendas

INOVAÇÃO FAZ-SE TODOS OS DIAS!

A VERDADEIRA INOVAÇÃO RESULTA …

. Do diálogo interno na organização,

. Do profundo entendimento e observação 
do comportamento do consumidor.

PODE MUDAR TODO O MODELO DE NEGÓCIO!



A Equação tornou-se bastante mais complexa (para nós Lógica) 



PARA O VERDADEIRO ENTENDIMENTO HÁ QUE

CONECTAR A INFORMAÇÃO DO

CONSUMIDOR COM A DO MARKETEER

MANAGERS DO THINGS RIGHT

LEADERS DO THE RIGHT THINGS



Promoção vs. Inovação

Ver o mercado apenas na vertente da promoção é insustentável …

O mercado precisa de soluções baseadas na inovação evitando que
as promoções destruam valor …

É preciso encontrar o equilíbrio entre as duas faces da moeda,
promoção e inovação!
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