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Um novo 
share of channels
novas geografias  de consumo e lazer

INTRODUÇÃO

NOVAS TOPOGRAFIAS NOS MAPAS DO CONSUMO E LAZER

O PAÍS NO PLURAL

ZOOM AO RETALHO ALIMENTAR E AO HORECA

EMERGÊNCIA DE NOVOS PADRÕES DE COMÉRCIO DESEJADO

ANEXOS

concentração na Proximidade 

crescente consumo em novos canais

reconsideração da Utilidade dos Grandes formatos

Um raio de acção condicionado por menor mobilidade

Grandes Divergências de alternativas de normalidade

Diferentes medidas de Tempo: Um País a Dois ritmos

Prevalência da Proximidade moderna em retalho alimentar

novas considerações na visita ao horeca

a Procura do estímulo das novas experiências

a Digitalização da experiência de compra 
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Por força da conjugação de diferentes factores, o consumidor está a mudar a forma como se movi-

menta e ocupa o território. seja por motivos relacionados com a maior escassez de dinheiro ou de 

tempo, pela mudança de estilo de vida ou de relação com o consumo, ou mesmo pelo impacto de 

crescentes melhorias, em termos de oferta e infra-estruturas, nas diferentes cidades do país, os por-

tugueses estão a redefinir o seu raio de acção e o uso que dão aos diferentes espaços de consumo e 

de lazer que visitam. a presente investigação pretendeu compreender essas mudanças, dimensio-

ná-las e tentar projectar a sua evolução futura. 

InTroDUÇÃo

os mapas que representam o quotidiano dos consumidores estão a ser 

alterados e traduzem mudanças não só no modo como o território é per-

cebido e vivido como, em particular, na forma como se relacionam com o 

retalho e os diferentes espaços de consumo. 

Grandes retalhistas, centros comerciais e lojistas, deverão encarar uma al-

teração profunda e multidirecional dos pontos de contacto com os seus 

clientes: 

- ora são menos, porque os clientes reduziram o seu raio de acção, concen-

trando as suas compras na proximidade ou transferindo consumo para o 

online, ora são mais, para quem assume dispersar compras para aproveitar 

descontos e promoções.

- ora são mais curtos, quando o tempo se quer melhor rentabilizado para 

outras tarefas, ora são mais longos, nos casos em que o quotidiano tem um 

ritmo menos acelerado (caso dos desempregados ou indivíduos com me-

nos trabalho). 

- ora são um importante reduto de prazer, ora são um tema administrativo 

que se pretende simplificar.

a imperativa reinvenção de conceitos 
de experiência
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1anulação ou redução 
de freQuência 2 suBstituição por 

formato mais prÓximo

DEIXOU DE IR AO CINEMA
34% 

PASSARAM A IR A OUTRO MAIS PRÓXIMO:

DEIXOU DE IR AO GINÁSIO
28% 

DEIXOU DE IR AO CAFÉ / 
PASTELARIA

18% 

REDUZIU A FREQUÊNCIA DE VISITA 

AOS CENTROS COMERCIAIS

47% 

DEIXOU DE IR AO CABELEIREIRO
13% 

CADA VEZ MENOS VAI A LOJAS DE 

GRANDE FORMATO (BIG BOX)

38% 

SUPERMERCADO

GASOLINEIRA

HIPERMERCADO

LOJAS DE FRESCOS

PRAÇA / MERCADO

PAPELARIA
/ TABACARIA

29% 

28% 

27% 

27% 

22% 

18% 

mUDanÇa nos maPas De consUmo 
e lazer

os consumidores abandonam ou reduzem 

a frequência de visita a espaços de consumo 

procurando, em alternativa, espaços 

tendencialmente gratuitos.

os consumidores mantêm determinados 

consumos mas optam por fazê-lo em espaços 

mais próximos de locais que frequentam.
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os consumidores estão a mudar o número e o tipo de pontos de venda que visitam. a frequência e a utilidade per-

cebida em diferentes tipos de canal também está a ser revista. em geral, sobressaem 4 Tendências de Mudança de 

relação com o retalho, aqui ilustradas.

3 procura de  
formatos alternativos 4 exploração do

canal online

24% 

18% 

12% 

CADA VEZ MAIS VAI A LOJAS / ESPAÇOS 

DE RUA COM OFERTAS ALTERNATIVAS 

ÀS GRANDES MARCAS

69% 
FAZ COMPRAS NO CANAL 
ONLINE

CADA VEZ MAIS VAI A FEIRAS E 

MERCADOS DE ARTIGOS EM 2ª MÃO

20% 
FAZ COMPRAS NO CANAL 
ONLINE FREQUENTEMENTE

DOS QUE MUDARAM  O LOCAL 
ONDE FAZIAM COMPRAS DE 
NATAL FIZERAM COMPRAS 
EM LOJAS ONLINE18% 

DOS QUE MUDARAM  O LOCAL 

ONDE FAZIAM COMPRAS DE NATAL 

FIZERAM COMPRAS NO COMÉRCIO 

DE RUA / LOCAL

53% 
DOS QUE FAZEM COMPRAS ONLINE, VÃO A SITES DE 

ARTIGOS EM 2ª MÃO ANTES DE DECIDIR COMPRAR NOVO

os consumidores procuram outros espaços de 

consumo, que sejam novidade em termos de 

formato ou oferta.

os consumidores estão a explorar novas 

ofertas e a canalizar parte do seu consumo 

para o online.
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