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H i p e r s u p e r  faz u m a

r e t r ospect iva  d os fac-

t os  q u e m e r e c e r a mO m a is a t e n ç ã o m e d iá t i-

ca  n o a n o p a s s ado.  Não só t ive-

r a m n ot or i e d a d e , co m o se reve-

l am relevantes p ar a vár ias áreas

de at ividade .

MERCADONA INAUGURA  

PRIMEIRAS LOJAS EM PORTUGAL

Um dos grandes acontecimentos de

2019 no setor do retalho alimentar

foi a abertura de dez lojas da

Mercadona em Portugal. O líder de

mercado em Espanha inaugurou, em

julho, o primeiro supermercado em

território português. Foi no Canidelo,

Vila Nova de Gaia. Tratou-se da pri-

meira experiência de internacionali -

zação da Mercadona.

A abertura ficou marcada pela

enchente de centenas de consumi-

dores que se dirigiram à primeira loja

da marca em Portugal. A insígnia

espanhola tinha u m plano de abertu-

ra de dez lojas no ano passado, ini-

ciado a partir do norte do País. No

mesmo mês inaugurou mais três

lojas, em Matosinhos, na Maia e em

Gondomar. Seguiu-se o supermerca-

do de Barcelos. O ciclo completou-se

com as aberturas em Braga, Ovar,

São João da Madeira, a segunda loja

em Gaia, e no Porto.

Com o ciclo fechado com a abertura

da loja em Braga, a Mercadona já

emprega mais de 1.100 pessoas no

País. A empresa tem, no seu calendá-

rio de abertura, em 2021, duas lojas

em Aveiro, u ma em Ermesinde,

Santo Tirso, Penafiel, Trofa e Águeda,

pelo menos do que se conhece até

agora. Juan Roig, presidente da

Mercadona, anunciou que pretende

abrir 150 supermercados em

Portugal. A empresa espanhola vai

construir u m novo bloco logístico na

zona de Lisboa, podendo vir a abrir a

primeira loja na capital em 2021.

A cadeia de retalho investiu, até

2018, 160 milhões de euros no País.

No ano passado, o investimento foi

de 100 milhões de euros. Além das

lojas, a Mercadona tem, em Portugal,

u m bloco logístico localizado na

Póvoa de Varzim e u m Centro de

Coinovação em Matosinhos.

PINGO DOCE INOVA  

COM LOJA SEM CAIXAS

A chegada de uma loja sem caixas de

supermercado foi a grande inovação

do ano em termos de conceito de

loja, em Portugal. Acompanhando as

tendências internacionais, como os

casos da Amazon Go e da Auchan, o

Pingo Doce deu abertura no Campus

da Nova SBE, em Carcavelos, a uma

loja laboratório sem caixas e sem

dinheiro vivo.

A loja serve para testar os hábitos de

consumo da geração Z e foi dese-

nhada para todo o processo de com-

pra ser efetuado através de uma

aplicação de telemóvel. O consumi-

dor instala a aplicação e, para entrar

na loja, passa por u m QR Code. Por

cada artigo escolhido, o consumidor

aponta a câmara do telemóvel para o

código de barras do produto. O

passo seguinte é a escolha do modo

de pagamento.

O Pingo Doce investiu 2,5 milhões

nesta loja de 250 metros quadrados.

O projeto, que demorou u m ano e

meio a ser implementado, funciona

24 horas por dia, nos sete dias da

semana. Para tal, foi instalada uma

máquina de venda automática. O

consumidor só tem de inserir o códi-

go da máquina na aplicação, que

permite a abertura das portas e o

acesso ao produto. O débito é feito

O que marcou  
o ano de 2019

Entrada de novos  

operadores no mercado,  

inovação de conceito de  

loja, investimentos de  

produtores no País, fusões  

e aquisições no mercado  

espanhol foram algunsdos  

acontecimentos mais  

relevantes do anopassado
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num cesto virtual e o pagamento  

através da aplicação.

GRUPO DIA GARANTE AUMENTO DE 

CAPITAL APÓS ACORDO

COM CREDORES

Os últimos anos ficaram marcados

pela quebra de vendas do grupo DIA

em todos os mercados onde está

presente e pelo aumento dos prejuí-

zos.

O início de 2019 marca uma revira-

volta nos destinos do grupo, com a

OPA lançada pelo grupo LetterOne

Investments, na altura dono de 29%

do capital, que se comprometeu a

fazer um aumento de capital de 500

milhões de euros. O grupo liderado

pelo magnata russo Mikhai l

Fridman passou a deter uma posição

acionista de 69,76% na companhia

de retalho presente em Espanha,

Portugal, Brasil e Argentina.

Mas o cenário de insolvência ainda

se manteve no ar, caso os credores -

dez bancos e sete fundos de investi-

mento - não dessem o aval à reestru-

turação da dívida da empresa. O

impasse foi ultrapassado quando o

Santander, um dos principais credo-

res do grupo de retalho, chegou a

acordo com o magnata russo.

Garantido o compromisso com os

credores, o grupo DIA obteve uma

injeção de capital adicional de 271

milhões de euros. Os 200 milhões de

euros foram assegurados por um

empréstimo conseguido pelo

LetterOne e os 71 milhões de euros

assegurados pelos credores do

grupo. Aos 500 milhões de euros de

aumento de capital da responsabili-

dade LetterOne, foram garantidos

ainda mais cem milhões de euros

pelos acionistas.

O grupo despediu, em Espanha,

mais de 2.000 funcionários e ainda

anunciou a venda da Clarel. Mas

acabou por recuar em relação a esta

última decisão.

AUCHAN UNIFICA SUPER E 

HIPERMERCADOS NA MESMA

MARCA

A Auchan deixou cair as marcas

Jumbo e Pão de Açúcar e passou a

operar apenas com uma insíhnia no

mercado português. A imagem, com

o pássaro da Auchan, deu lugar ao

Jumbo, antiga marca de hipermer-

cados, e Pão de Açúcar, que era

usada para os supermercados. A

cadeia de retalho alimentar já usava

o nome do grupo nas lojas de proxi-

midade MyAuchan.

A alteração da imagem e da designa-

ção dos pontos de venda envolveu

30 MyAuchan, dez supermercados

Pão Açúcar, 24 hipermercados

Jumbo e 21 gasolineiras, assim

como os espaços Box, tendo repre-

sentado um investimento de cinco

milhões dos 90 milhões de euros

investidos na remodelação e expan-

são de lojas.

Com a unificação da marca, que foi

>>>
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u ma decisão da administração do

grupo em Portugal, a Auchan lançou

o movimento “Bom, São o Local”. A

Auchan cont inu ou a apostar nos

produ tores locais, qu e ron d a m

entr e 160 e 170. Produtores qu e

estão próximos da área de influên-

cia das lojas. A oferta de produtos

biológicos, const ituída por 1.400

referências, ta mbé m é, de momen -

to, uma prior idade das lojas do

grupo.

CENTRAL DE CERVEJAS INVESTE EM 

UNIDADE DE ENCHIMENTO

DEGARRAFAS

Em meados do ano, a  Central de  

Cervejas inaugurou u m novo equi-

pamento de operação de enchimen-

to de garrafas de vidro, n u m investi-

mento de oito milhões de euros.  

hora,  permitindo  u ma diminuição

anual de 22% de consumo de CO2,  

A nova linha de enchimento tem  

capacidade para encher 55 mil gar-

rafas por hora e permitirá u ma redu-

ção anual até  22% de consumo de  

CO2, uma  poupança de 12.600kWh  

de eletr icidade/ano e a  diminuição  

anual de 96% do consumo de água.  

O crescimento da capacidade, com  

este investimento,  permitirá  à   

Central de Cervejas aumentar  a  dis-

tribuição no mercado interno e nos  

mercados internacionais ,  como  

França, Luxemburgo, Inglaterra e  

Andorra.

Além deste investimento, a

Sociedade Central de Cervejas e

Bebidas adquiriu a totalidade da

Mineraqua Portugal, detentora da

concessão e da marca Água do

Castello. Esta comp ra t em como

objetivo o reforço da Central de

Cervejas n o mercad o das águas

minerais naturais em Portugal.

AUTORIDADEDA  

CONCORRÊNCIA ATUA NO SETOR

DAS BEBIDAS

A ent idade presidida por Margarida

Matos Rosa impôs u ma multa pesa-

da à Super Bock, a u m administra -

dor e a u m diretor da empresa . A

multa é de 24 milhões de euros.

Esta está relacionada com a fixação

de preços mínimos para a venda de

b eb idas a hotéis , r est auran te e

cafés.

A Autoridade d a Concor rência

(AdC) realçou que “a interferência

de u m fornecedor na determinação

de preços e outras condições de

transação praticados por distr ibui-

dores indep endentes, qu e adqui-

rem os seus produtos para revenda,

restr inge a cap a cidad e de estes

compet irem entre si”. A investiga-

ção foi d esp oletad a p or u ma

denúncia feita, em 2016, por ex-

distr ibu id ores d a Super Bock. A

empresa, que disse estar “estupefa -

ta e perplexa”, adiantou a intenção

de recorrer da decisão.

A AdC acusou ta mb é m o Modelo

Continente, Pingo Doce, Auchan e

Intermarché de se unirem às cerve-

jeiras (Sociedade Central de

Cervejas e Bebidas e Super Bock)

para comb inar preços de venda aos

consumidores, n u ma prática desig-

nada de hub-and-spoke, “equiva -

lente a u m cartel”. A AdC deu conta

que as mesma s cadeias de retalho

terão levado a cabo iguais práticas

com a PrimeDr inks, en volvendo

ta mbé m o Lidl e o E. Leclerc. A

comprovar -s e a acusação, as

empresas em causa poderão incor-

rer n u m a mu lt a de 10% d o seu

volume de negócios a partir do últi-

m o a n o em que foi prat icada a

infração.

NESTLÉ PORTUGAL GARANTE

PRODUÇÃO DE SNACKS

BIOLÓGICOS PARA BEBÉ

Portugal cont inuou a merecer ser

u ma aposta da Nestlé. A companhia

suíça investiu 11 milhões de euros

na fábrica de Avanca para a produ-

ção de snacks biológicos para bebé.

A Nestlé anunciou que, a partir de

Avanca, o produto será fornecido a

mais de 30 países, passando a fábri-

ca a ser o “hub” global da multina-

cional para fabricar este tipo de pro-

dutos para bebés.

O investimento possibilita a produ-

ção de 80 latas por minuto, que

representam 130 kgs por hora,

podendo garantir as necessidades

da Nestlé nos próximos 20 anos. A

Nestlé traçou como objetivo chegar,

ao final de 2021, com cerca de 400 >>>
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toneladas por ano no segmento de

alimentação para bebés. O conheci-

mento da fábrica de Avanca na área

cereais foi determinante para a esco-

lha da Nestlé.

A Nestlé também fez chegar ao reta-

lho, e m 2019, os produtos da

Starbucks a Portugal, fruto do acor-

do global garantido, e m meados de

2018, com a empresa norte-ameri -

cana.

BRASMAR EXPANDE OPERAÇÃO  

COM AQUISIÇÕES EM ESPANHA

Para a empresa portuguesa, foi u m

ano de aquisições no mercado espa-

nhol. A Brasmar, no âmbito da sua

expansão ibérica, adquiriu as espa-

nholas Foncasal e La Balinesa.

A Foncasal, empresa especializada

em polvo cozido refrigerado pronto

a consumir e outros cefalópodes,

t em no seu portefólio as marcas

Baltia, a Moncasa, a Montenia e a

Nuchar, t endo faturado 18 milhões  

de euros em 2018.

A aquisição da La Balinesa permite à

empresa portuguesa entrar n u m

novo segmento de negócio, o da ali-

mentação refrigerada. Ao comprar a

empresa espanhola, que é especiali-

zada em produtos fumados, como

salmão e bacalhau, a Brasmar pre-

t ende reforçar a sua posição na

Península Ibérica e aumentar a sua

liderança no mercado português.

ENTRADA DA CORREOS  NA 

RANGEL EXPRESS

A empresa gerida pelo Governo

espanhol entrou em Portugal com a

aquisição de 51% da Rangel Express

por 11,2 milhões de euros. O racional

da operação tem por base a ambição

de criar a rede de entregas “mais efi-

ciente” da Península Ibérica.

Com a aquisição de 51% do capital

da Rangel Express, a Correos passou

a dispor das 12 instalações da

empresa portuguesa, além das 55

que detém em Espanha. Os objetivos

anunciados pela empresa espanhola

passam por duplicar de 6% para 12%

a quota de mercado, o que significa o

transporte de 12 milhões de enco-

mendas. A empresa tem ainda, nos

planos, o transporte em cinco anos

de 35 milhões de encomendas, con-

t ando com o território espanhol

como origem e destino, o que, a con-

cretizar-se, significará uma faturação

de 60 milhões de euros.

A Correos ainda deixou no ar a possi-

bilidade de construir u m novo centro

de distribuição, o que dependerá da

evolução do negócio.

CHRONOPOST INCORPORA SEUR EM 

PORTUGAL E CRIA NOVO

GRUPO

A Chronopost adquirira, em 2014 a

Lisespo, empresa franchisada da

Seur em Portugal, mas a fusão por

incorporação da Seur ocorre com o

nascimento do novo grupo DPD. A

ambicão é atingir a liderança na área

entrega de encomendas.

O novo grupo garante 22,5 milhões

de encomendas , originando 77

milhões de euros de faturação e é

composto por 600 circuitos de distri-

buição e 1.400 trabalhadores . A

companhia t a mb é m canalizou 25

milhões de euros para construir u m

novo centro logístico, que passará a

funcionar a partir de 2021.

Com o e-commerce a representar

u m terço das encomendas para par-

ticulares, a companhia espera cres-

cer com o aument o do comércio

online, que poderá chegar aos 8%

até 2022. H

>>>

Juan Manuel Serrano Quintana - presidente-de-correos

A aquisição da La Balinesa permite à  

Brasmar entrar num novo segmento, o da  

alimentação refrigerada. Ao comprar a  

empresa espanhola, que é especializada em  

produtos fumados, como salmão e bacalhau,  

a empresa pretende reforçar a sua posição na  

Península Ibérica e aumentar a sua liderança  

no mercado português


