Entrega ao domicílio

Supermerc
Conservação a melhorar
como investigámos
o serviço das lojas
Para avaliar o serviço de entrega ao
domicílio dos supermercados, fizemos
30 compras, em julho, de forma
anónima, em lojas físicas e virtuais.
Diretamente na loja, por telefone ou via
Net, comprámos um total de 30 cabazes,
que foram entregues nas zonas de
Lisboa, do Porto, de Braga, de Castelo
Branco, de Coimbra, de Leiria e de Lagos.
Lista com 54 produtos
Em todos as situações, comprámos um
conjunto de 54 produtos. Estes foram
escolhidos em função da natureza
e do tipo de embalagem (vidro, plástico
e cartão). Incluímos produtos
alimentares frescos (fruta, legumes,
carne, ovos, etc.), refrigerados (iogurtes
e margarinas), congelados, de mercearia
e bebidas, entre outros. Garantimos
assim ter bens que requeriam diferentes
cuidados de acondicionamento e
conservação até chegar a casa dos
nossos colaboradores. Os resultados
retratam os acontecimentos no
momento da nossa investigação.

O nosso cabaz de 54 produtos incluía
uma variedade de frescos, refrigerados
e congelados, entre outros
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Horários pouco adaptados às necessidades
do consumidor e falta de cuidado com a
conservação dos alimentos são as principais
falhas das 30 compras que pedimos
para entregar em casa

rcados
or falta de tempo, porque as
forças falham ou apenas
para não transportar os
sacos até casa, os serviços
de entrega ao domicílio são
a solução para alguns consumidores.
Contudo, a quantidade de supermercados
com este serviço é um pouco limitada.
Já por duas vezes vestimos a pele do
consumidor e comprámos produtos para
serem entregues em casa. Tanto em 2005
como em 2010, altura em que foram
publicados os estudos, deparámos com
várias falhas: horários pouco flexíveis,
deficiente conservação dos frescos e
congelados, embalagens danificadas, falta
de informação sobre preços e
disponibilidade dos produtos e troca ou
falta de bens sem aviso. Repetimos o
estudo. Dos 30 serviços analisados, 11
mereceram uma avaliação global negativa.
Os problemas mantêm-se, com falhas na
conservação dos produtos a serem mais
frequentes nas compras feitas pelos nossos
colaboradores nas lojas físicas e que foram
depois entregues em casa. Mas também
houve bons exemplos: as compras feitas
online no portal do El Corte Inglés, e que
foram entregues em Braga, mereceram a
nota máxima. No outro extremo, estão as
que foram para Lisboa e que chegaram
com alimentos a descongelar e ovos
partidos.

P

Mais de 4 horas à espera

Quando contrata um serviço ao
domicílio, o consumidor conta poder
escolher um horário adequado às
necessidades e conseguir os
produtos no próprio dia, se o fizer
com uma antecedência

Evite cair em tentação nas lojas
As lojas usam truques para levar os clientes a gastar mais. Se não
fizer as compras online, lembre-se das nossas dicas.
Faça uma lista com os
produtos de que precisa e tente manter-se fiel.
Consulte os folhetos com
promoções antes de sair de
casa e verifique se há algo
que lhe interesse.

1

Vá com tempo. Convém comparar o preço dos produtos com calma,
de modo a optar pela marca
mais em conta.

embalagens maiores. Antes
de comprar, assegure-se de
que consegue gastá-las em
tempo útil.
Não vá com fome, para
evitar sentir tentação
por alimentos que, de outro

4

2

modo, não compraria.
Evite levar crianças.
Nalgumas lojas, as
tentações estão ao seu nível e podem influenciar a
compradeprodutosquenem
sempre são a melhor opção.

5

Prepare uma lista para
seguir à risca e visite
o supermercado
sem apetite

Compare o preço por
quilo ou litro, para saber se compensa escolher

3

razoável. Para o nosso estudo, fizemos
sempre as compras num dia útil, até cerca
das 11 h e pedimos a entrega para as 18 h
do próprio dia. Queríamos verificar em
que medida as lojas estavam aptas a
cumprir este pedido. Pode ser difícil
marcar uma hora exata, mas esperávamos
conseguir uma aproximada, de
preferência a partir das 18 h, e não esperar
muito. Na maioria dos serviços, marcar
um horário preciso foi impossível: só
conseguimos no Intermarché de Lagos.
Contudo, considerámos bom sempre que
nos propuseram um horário a partir das 18
e com um intervalo máximo de uma hora.
Já marcações para antes das 18 h ou para o
dia seguinte ou com mais de duas horas de
espera foram penalizadas. As piores
situações verificaram-se nos serviços de
quatro lojas: o Continente Bom Dia do Vale
Formoso e o Froiz do Bom Sucesso, que só
entregavam compras até às 17 h, o Pingo
Doce de Ramalde, que apenas tinha
disponível, para o próprio dia, um horário
entre as 11 h e as 13 h, e o Jumbo de
Gondomar, que só conseguia entregar no

dia seguinte.
Mas não basta apresentar um horário
adequado. É preciso cumpri-lo. Contudo,
dada a amplitude de tempo que algumas
lojas definem, é difícil não cumprirem.
Mesmo assim, há quem não o tenha feito.
A maior espera verificou-se no Pão de
Açúcar, em Lisboa, que se comprometeu a
entregar entre as 18h30m e as 21h30m e só
o fez às 22h40m, sendo que só avisaram o
nosso colaborador às 22h15m: 45 minutos
após a hora limite. Globalmente, quanto à
marcação e ao cumprimento do horário,
mais de metade dos estabelecimento
obteve apreciação negativa, sobretudo
devido aos horários disponíveis e à
amplitude horária proposta.

Problemas com a conservação

Chegadas as compras a casa, verificámos o
estado e deparámos com problemas.
Os mais graves ocorreram com os
congelados e os refrigerados: oito serviços
não tiveram o devido cuidado com a
cadeia de frio. Vários congelados e
produtos frescos apresentavam uma
outubro 2014 • 361 Proteste 27
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COMPRAs NA LOJA e entrega em casa

Marcação e cumprimento
do horário

Conformidade
da encomenda

Conservação dos produtos

APRECIAÇÃO GLOBAL

Muito bom
Bom
Médio
Medíocre
Mau

Continente Bom Dia Saldanha, Lisboa

C

A

B

B

Continente Bom Dia Vale Formoso, Porto

C

A

A

B

El Corte Inglés Vila Nova de Gaia

C

A

A

B

Froiz Bom Sucesso, Porto

C

A

B

B

Supercor Expo, Lisboa

C

A

B

B

Continente CoimbraShopping, Coimbra

D

A

C

C

Continente Dolce Vita, Porto

D

A

A

C

Jumbo Gondomar

D

A

A

C

Pingo Doce Ramalde, Porto

D

A

D

D

Continente CascaiShopping, Cascais

D

A

E

E

Continente Centro Colombo, Lisboa

C

E

A

E

Intermarché Lagos

D

A

E

E

Jumbo Almada

C

A

E

E

Jumbo Castelo Branco

C

A

E

E

Pão de Açucar Amoreiras, Lisboa

D

A

E

E

Pingo Doce Parque das Nações Norte, Lisboa

B

A

E

E

Supercor Beloura, Sintra

C

A

E

E

A falta
de cuidado
com a cadeia
de frio é mais
flagrante
nas compras
feitas na
loja física e
entregues
depois
em casa

temperatura indevida ou já estavam em
processo de descongelação, ao ponto de
algumas embalagens de cartão com
congelados estarem já húmidas e moles.
Esta falha foi mais frequente nas compras
feitas nas lojas físicas do que por telefone
ou Internet.
No Jumbo de Almada, além de falhas com
os congelados, uma embalagem com
costeletas de porco chegou com o plástico
rasgado e o produto exposto, sujeito a
contaminações.
Além deste problema, nos produtos que
comprámos no Pingo Doce de Ramalde
(Porto), uma das garrafas de vidro estava
partida, mas o funcionário apercebeu-se
da situação e trocou-a. Nalgumas compras
por telefone ou pela Net, também
recebemos fruta pisada ou alface com
folhas partidas e velhas, o que demonstra
falta de cuidado na escolha dos produtos
para os clientes. Em 30 compras, só 18
conseguiram uma boa apreciação no
estado de conservação.

Produtos esquecidos

Quando faz uma encomenda por telefone
ou Net, é essencial saber quanto custam os
produtos e o valor final. Só detetámos
problemas nas encomendas por telefone.
No pedido para o Jumbo de Alfragide, não
nos informaram sobre a disponibilidade e
o preço dos produtos. Esta informação só
chegou ao mesmo tempo que a
encomenda. No Supercor de Coimbra, não
indicaram os preços quando telefonámos,

Maus exemplos

Froiz online (Gondomar)

Entregar uma alface com folhas partidas e velhas
é prestar um mau serviço
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Jumbo de almada

Carne exposta e sujeita a contaminações: a
embalagem de costeletas tinha o plástico rasgado

pão de açúcar amorei

Os congelados já tinham inicia
de descongelação, ao ponto de
abrirem, por estarem húmidas

www.deco.proteste.pt

compras online e ao telefone

Conformidade da encomenda

Conformidade das quantidades

Conservação dos produtos

El Corte Inglés Lisboa

D

A

A

A

A

C

Supercor Coimbra

C

A

A

A

C

C

Jumbo Alfragide, Oeiras

D

A

E

E

A

E

C

A

A

A

A

A

APRECIAÇÃO GLOBAL

Informação sobre o cabaz
antes da entrega

Muito bom
Bom
Médio
Medíocre
Mau

Marcação e cumprimento
do horário

mas fizeram-no depois e antes da entrega
em casa.
Ao contrário do que acontece quando faz
compras numa loja física, à distância, o
consumidor não tem a certeza de que os
produtos estão disponíveis. Pedimos aos
nossos colaboradores que não
autorizassem a substituição automática
dos produtos, para verificar se os
contactavam no caso de haver falhas, a
atitude que consideramos mais correta.
Nem todas as lojas agiram do mesmo
modo. Algumas tiveram o cuidado de
telefonar, para saber o que pretendíamos
fazer face a algumas faltas, outras
avisaram que o fariam se fosse necessário.
Mas, noutros casos, só é dada a
possibilidade de autorizar ou não a
substituição e o cliente fica sem saber se a
encomenda chega completa.
No momento da entrega, confirmámos se
estavam todos os produtos pedidos.
Tivemos surpresas e não foi apenas nas
compras à distância. De facto, do cabaz
comprado no Continente do Colombo não
foram entregues os congelados. Feita a
reclamação, admitiram o erro, mas só
entregaram os produtos em falta no dia
seguinte.
Das compras feitas à distância, as
apreciações negativas deveram-se à
ausência de produtos encomendados, sem
que tenha havido um contacto prévio a
avisar da falha. Já na encomenda por
telefone para o Jumbo de Alfragide, além
de faltar uma embalagem de iogurtes,

TELEFONE

INTERNET
www.elcorteingles.pt Braga
http://loja.froiz.com Baguim do Monte, Gondomar

D

E

E

A

C

C

http://loja.froiz.com Porto

D

E

E

A

A

C

www.continente.pt Alfena, Valongo

D

E

E

E

B

C

www.continente.pt Leiria

D

A

A

A

A

C

www.continente.pt Lisboa

D

E

E

A

A

C

www.jumbo.pt Carnaxide, Oeiras

D

A

A

A

B

C

www.jumbo.pt Lagos

D

A

C

A

A

C

www.jumbo.pt Vila do Conde

D

E

A

C

A

C

www.elcorteingles.pt Lisboa

C

A

A

A

E

E

Bons exemplos

ras

do o processo
as embalagens

www.deco.proteste.pt

El corte inglés online (lisboa)

Um bom exemplo para proteger os ovos. Mesmo
assim, a primeira embalagem entregue tinha ovos
partidos, pelo que foi substituída

el corte inglés telefone (lisboa)

Fita cola nos detergentes, para evitar que a
embalagem abra e verta o conteúdo
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Compras na loja física e online
Comparámos os preços das compras online com as feitas no supermercado
de referência da mesma cadeia e não registámos diferenças de maior.
Algumasinsígniasgarantem
que os seus preços na Internet são iguais aos da loja
física dita de referência na
zona de entrega ao consumidor. Para saber se assim
é, adquirimos o mesmo
cabaz nos dois locais e confirmámos esta garantia.
A única diferença no custo
final corresponde à taxa de
entrega, quando é cobrada.
Assim, em 9 das 10 compras
online, fomos, no mesmo
dia da encomenda, ao supermercado que abrange
a zona onde pedimos a
entrega.
Dos portais abrangidos,
apenas o do El Corte Inglés
refere que pode haver diferenças de preços entre
a loja virtual e as físicas.
Os restantes garantem que
os preços são os mesmos
da loja física de referência
da zona de entrega.

Na loja física, comprámos
o mesmo cabaz que tínhamos encomendado online.
Detetámos diferenças de
preços apenas em dois casos: Jumbo de Alfragide,
face à compra online para
entrega em Carnaxide, e
Supercor de Braga em re-

Quase 10 anos depois
da primeira investigação,
os problemas repetem-se

� No nosso portal, descobre o
supermercado mais barato perto de si.

www.deco.proteste.pt/
supermercados
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lação ao cabaz entregue na
mesma cidade, após encomenda no portal do El Corte Inglés. Nestes casos,
apesar de haver produtos
com valores diferentes, o
valor da fatura total acabou
por ser praticamente a
mesma.

tinham sido trocados cinco produtos sem
o consentimento do cliente. No cabaz
entregue em Lagos e comprado no portal
do Jumbo, faltava 1 kg de uvas, mas a loja
enviou um e-mail a avisar. Como
defendemos que deve ser dada ao
consumidor a possibilidade de trocar os
produtos em falta, a apreciação do
estabelecimento não vai além da mediania
neste critério.
Nas compras feitas à distância, analisámos
ainda as quantidades entregues.
Dois serviços chumbaram nas nossas
apreciações por terem sido enviados
vários produtos em quantidades muito
diferentes das encomendadas.

Até 15 euros de taxa

Loja física ou online: a única diferença é a taxa
de entrega, quando é cobrada

Algumas lojas não cobram taxa de entrega
ao domicílio. O Continente Bom Dia do
Vale Formoso, o Froiz do Bom Sucesso e o
Intermarché de Lagos não cobram nada
pela entrega ao domicílio. Outras cobram
taxa de entrega para compras até um
determinado valor e a partir desse valor a
entrega é gratuita. Outras aplicam taxas
que variam em função da distância, do dia
ou da hora de entrega, ou de outros
fatores. O valor mais elevado é de € 15:
é cobrado pelo Supercor de Coimbra e
pelo El Corte Inglés de Vila Nova de Gaia,
quando a entrega ocorre num raio
superior a 12 ou 50 quilómetros da loja,
respetivamente. ¬

Serviço sem sinais de evolução
Dos 30 serviços que contratámos
para nos entregarem as compras
em casa, 11 mereceram nota negativa. A falta de cuidado com a conservação
dos produtos, sobretudo dos frescos e dos
congelados, é uma falha flagrante nas encomendas de oito lojas. Este é um problema
preocupante, dado que pode comprometer
a qualidade final dos alimentos. As lojas devem garantir que a cadeia de frio não é quebrada e que as embalagens se mantêm intactas até chegarem a casa dos clientes.
Outro problema que enfrentámos são os
horários de entrega: podem obrigar a várias
horas de espera ou são desajustados face
às necessidades dos consumidores. Se o
objetivo é facilitar a vida às pessoas, há que
adaptar o serviço.
Nas compras à distância, deparámos com
falhas específicas destas modalidades.
As mais graves prendem-se com o com-

portamento das lojas quando há produtos
em falta. Na verdade, as empresas deveriam
ter um sistema que evitasse a encomenda
de produtos esgotados e, no caso do telefone, que indicasse o preço de cada um.
Caso o produto esgote após a realização da
encomenda e o consumidor não tenha dado
instruções sobre o procedimento a seguir,
o mais correto é contactarem o cliente, para
saberem o que pretende fazer. Desde modo,
evita-se a entrega de produtos que não são
desejados ou que fique em falta algo de que
o consumidor pode estar a precisar.
Face aos dois estudos idênticos que realizámos, em 2005 e 2010, lamentamos não
notar uma clara evolução positiva. Estes
serviços devem adaptar-se às necessidades
dos clientes e garantir o máximo cuidado
com os produtos.
Quanto mais eficazes, mais populares se
podem tornar.

www.deco.proteste.pt

