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4. DESEMPENHO DAS 
ÁREAS DE NEGÓCIO
das nossas equipas, todas as  

 

4.1. Distribuição Alimentar

4.1.1. Biedronka

Mensagem do Director-Geral

Bem suportados pela nova organização das operações implementada 

Tudo o que foi feito ao longo de 2017 assentou naqueles que são pilares 

 

Desempenho em 2017
Na Polónia, o ambiente de consumo permaneceu 

nacional em Janeiro de 2017, que tem derivado 

das empresas.

competitiva manteve-se particularmente intensa, 
com as campanhas promocionais a ganharem 

dos diversos operadores. 

o seu foco no crescimento like-for-like numa 
envolvente de consumo que, embora favorável, 
é também orientada para as melhores 

 
equipas para trabalhar de uma forma mais ágil  

 
a cada momento, as campanhas às preferências  
e necessidades daquele.
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Neste contexto, manteve-se a importância das 
campanhas temáticas como forma de trazer 

 
o basket. Realizaram-se cerca de 40 campanhas 
ao longo do ano. 

permanente tiveram também um papel importante, 

em alguns produtos fundamentais para o consumidor 

O investimento em publicidade cresceu, tendo sido 
criteriosamente utilizado como impulsionador das 
campanhas desenhadas ao longo do ano. O cartão 

e tem sido progressivamente mais utilizado pela 
Companhia como forma de aumentar a notoriedade 

enfoque continuado no crescimento traduziu-

investimentos do ano, e para além da abertura de 

O enfoque nas vendas, combinado com a disciplina 

apesar da pressão, já esperada, nos custos, 
nomeadamente dos relacionados com pessoal. 

 

de euros.

2017
2017 exc. F

/X

Biedronka – Vendas Líquidas   
(milhões de euros) 

13,2%

2016

10,4%

LFL Nova
s lo

jas/

Remodel.

F/X

11.075276
10.799209

808

9.781

Biedronka  
Crescimento Vendas like-for-like 

!T 17
2017

3T 17
2T 17

4T 17

8,6%

7,6%

8,9%

9,5%

8,4%

Biedronka  
Número de Lojas

2016
2017

1S 17
1T 17

9M 17

2.8232.7532.7412.7292.722
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4.1.2. Pingo Doce  

Mensagem do Director-Geral

Meal 
Solutions

da proposta de valor que entregamos todos os dias aos 

70 mil m2
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Desempenho em 2017

em Portugal manteve-se muito competitivo 
e promocional, com o consumidor a reagir 
positivamente às campanhas realizadas em  
cada momento.

Em linha com o planeado, o Pingo Doce 
permaneceu focado no desempenho de vendas  

de mercado.

concentrou o investimento em áreas fundamentais 
e diferenciadoras da sua proposta de valor. 

Foi mantida uma forte dinâmica comercial, com  
 

 

assentou em seis campanhas de televisão que, 
em conjunto com anúncios de rádio a suportar as 

 
em 2017.

 
packing em mais  

de 200 dos seus produtos.

 
da experiência de compra receberam a devida 

projectos de melhoria de loja também executados 
no ano.

Esta estratégia consistente de investimento levou  

Pingo Doce – Vendas Líquidas   
(milhões de euros) 

2016
2017Nova

s lo
jas/

Remodel.

LFL

3,1%

3.66777
333.558
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Durante o ano, a Companhia efectuou 
uma revisão dos pacotes remuneratórios das 
equipas das lojas e dos armazéns, fundamental 

quatro das quais com contrato de agência, em que 
a gerência das lojas e a propriedade dos imóveis 
onde estas operam são asseguradas por terceiros 
com experiência comprovada no sector do Retalho 

 
assim como criar e partilhar listas de compras 

da Companhia.

o abastecimento de mais de 180 lojas e o 

Pingo Doce 
Crescimento Vendas like-for-like 
(excl. combustível)

2017

3T 17

2T 17
4T 17

1T 17

1,0%

3,0%

-0,9%

3,1%

-1,4%

Pingo Doce  
Número de Lojas

2016
2017

1S 17
1T 17

9M 17

422419417415413

 
 

do Presidente Pedro Soares dos Santos.
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4.1.3. Recheio  

Mensagem do Director-Geral

Food Service

no online

 

Desempenho em 2017

crescimento de todos os segmentos em que opera: HoReCa, Retalho 

 Food Service
 

nestes dois canais.  

O canal HoReCa continuou a registar o maior crescimento em volume, 

estabelecida pela Companhia em ser um parceiro privilegiado dos seus 
clientes.

o Recheio conseguiu continuar a aumentar o valor da compra média dos 

para os quais exporta, quer pelo crescimento do número de clientes nos 
mercados em que está presente.

ano, contando a Companhia com uma rede de 314 lojas parceiras.

 
de gestão de transportes (Transport Management System) foi alargado  
a mais lojas da Companhia, de forma a garantir uma melhor gestão de 

No ano 2017, manteve-se a aposta no canal online e a Companhia 

 
e site  
da Caterplus, de forma a dinamizar o número  
de clientes deste sector.

Em 2017, a Companhia inaugurou uma nova loja no 
Cais de Gaia e substituiu a plataforma de Food Service, 

do Porto para Guardeiras, visando potenciar o 
crescimento de vendas, uma melhor resposta aos 

No que se refere à estratégia promocional,  
o Recheio continuou a apostar em folhetos  

como o valor da compra média por cliente.

 

iniciativas promocionais que tem vindo a realizar.
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4.1.4. Ara   

Mensagem do Director-Geral

 

Desempenho em 2017
O ano de 2017 foi marcado pelo acelerar da 
expansão, principalmente focada na região de 

continuaram entre as principais prioridades, com  

junto à fronteira com a Venezuela, uma loja de 
Cash & Carry
com o objectivo de testar o mercado neste sector 
ao mesmo tempo que abastecemos a região com 
produtos essenciais.
 

 
 

Durante o ano, o desenvolvimento do sortido de 

106 fornecedores, maioritariamente locais, e é já 

Transport Management 
System), permitindo um melhor planeamento da 

tendo conjugado as campanhas nacionais com 

permanente com os consumidores locais e dando 
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de processamento, estando a sua conclusão 
planeada para o primeiro semestre de 2018. 

Na área de Engorda de Angus, em 2017 

 

Seaculture, na concessão implementada no Porto 
de Sines, tendo-se registado uma progressão 

Em Dezembro, a Seaculture realizou a primeira 
pesca, iniciando assim o fornecimento de robalo. 

o objectivo de produzir dourada através de uma 
parceria local. 

Este ano foi crucial para avaliar a performance 

-estruturas ao projecto em desenvolvimento. 

4.2. Agro-Alimentar

4.2.1. Jerónimo Martins Agro-Alimentar 
(JMA)

Mensagem do Director-Geral

foram adquiridas em Janeiro e Junho duas novas 
unidades nas regiões Centro e Alentejo que permitirão 

a produção de dourada na unidade instalada na 

 
 

Desempenho em 2017

Angus
missão proteger e assegurar o acesso às fontes 
de abastecimento de forma sustentável de 
produtos diferenciadores, garantindo 

competitivas.

 
 

 
da fábrica actual, tendo esta melhorado  
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Com o objectivo de melhorar o desempenho  
de vendas e a notoriedade da marca, voltaram  
a realizar-se campanhas sazonais relacionadas 

 
Páscoa, Black Friday

 

Companhia foram feitas a clientes titulares do 

a relevância deste programa, que tem ainda 

 

 
perdas operacionais, focando-se em aumentar  
o crescimento das vendas e em gerir os custos  

simultaneamente o seu mix de margem.

4.3. Retalho Especializado 

4.3.1. Hebe

Mensagem do Director-Geral

 
 

 

Desempenho em 2017

promocional e competitivo, com alguns operadores não-especializados  
 

e Cuidado Pessoal.

número de visitas e do crescimento da sua base de clientes, focando-se 
simultaneamente no aumento do cabaz médio.
 

acelerou a sua trajectória positiva e continuou a ser a cadeia com maior 

apresentando ganhos em todas as categorias, especialmente nas 
fragrâncias, maquilhagem e cuidados da pele.

Em 2017, a Hebe abriu 30 lojas, principalmente em centros e galerias 

marca “Hebe Professional”, de maquilhagem e acessórios para pés 
e mãos, que foi muito bem recebida pelos clientes e que se distinguiu 
pelo sortido inovador.
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4.3.2. Jeronymo e Hussel

Mensagem do Director-Geral

 

Desempenho em 2017
Em 2017, as vendas da Companhia aumentaram 
face ao ano anterior, com crescimentos  
like-for-like

Em 2017, as cafetarias Jeronymo continuaram 
a apostar no desenvolvimento do seu sortido e 

do consumidor português, nomeadamente com 
a aposta em produtos mais saudáveis. Durante 
o ano, realizaram-se diversas campanhas 

 

No ano de 2017, a Hussel inaugurou uma nova 

quatro lojas, convertendo-as para o conceito  
 

o objectivo de diferenciar as lojas e melhor 
adaptar ao posicionamento desejado. 

Em termos de marketing
campanhas para potenciar as vendas nos meses 

 
 

 
(Dia dos Namorados, Páscoa e Natal) e na 

Em termos de desenvolvimento de sortido, a 
Companhia apostou em produtos especialmente 

lactose ou glúten.
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