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Resumo 

O presente Trabalho Final de Mestrado tem como finalidade a elaboração de um 

plano de marketing para a empresa Tiger Portugal, uma marca que atua no setor do 

retalho (segmento Business to Consumer). A Tiger, uma marca do grupo Zebra A/S, é 

uma cadeia de retalho de origem dinamarquesa fundada em 1995, em Copenhaga. A 

Tiger iniciou actividade em Portugal em novembro de 2012 e desde esse momento que 

iniciou um processo de forte expansão com a abertura sucessiva de lojas em diversos 

pontos do país. A nível internacional, existem mais de 500 lojas Tiger distribuídas por 

27 países.  

Torna-se imperativo que o seu crescimento agressivo seja eficazmente 

sustentado por um plano de marketing que sirva de auxílio para as atividades de 

marketing da marca a curto/médio prazo e que contribua para aumentar a visibilidade da 

marca em Portugal.  

Para a elaboração deste estudo, realizou-se um questionário online com 417 

respostas concluídas. Os resultados do questionário mostraram que, apesar da maioria 

dos inquiridos conhecerem a marca, ainda existe um número significativo de pessoas 

que nunca tiveram contacto com ela. Desta forma, nota-se a importância da 

implementação das ações de marketing para aumento da notoriedade da Tiger em 

Portugal.  

 

Palavras-chave: Plano de Marketing, Notoriedade da Marca, Retalho 
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Abstract 

This project work aims to draw a marketing plan for the company Tiger 

Portugal, originating from Danish retail sector, founded in 1995 in Copenhagen, which 

began activity in the Portuguese market in November 2012 and since then has been in a 

phase of strong expansion, with the opening of a large number of new stores per year. 

Globally, Tiger is a retail chain with more than 500 stores across 27 countries. 

Thus, it becomes imperative that the company’s aggressive growth is effectively 

supported by a marketing plan that serves as support for the marketing activities of the 

brand in the short / medium term and contribute to increase the visibility of the brand in 

Portugal. 

For this study, an online questionnaire was carried on with 417 completed 

responses. The results of the questionnaire showed that, although most of the 

respondents know the brand, there is still a significant number of respondents who have 

never had contact with the brand. Thus, it became crucial to introduce marketing 

activities that can increase the visibility of Tiger Portugal. 

 

Keywords: Marketing Plan, Brand Awareness, Retail 
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“O produto é algo que é feito na fábrica; a marca é algo que é comprado pelo 

consumidor. O produto pode ser copiado pelo concorrente; a marca é única. O produto pode 

ficar ultrapassado rapidamente; a marca bem-sucedida é eterna”  

Stephen King  

1. INTRODUÇÃO 

O planeamento de marketing é muito importante para qualquer empresa, sendo ou não 

start up, constituindo-se como uma ferramenta crucial na obtenção dos resultados previstos. 

Alcançar o sucesso em qualquer projecto sem o uso de um plano de marketing é, para Cohen 

(2005) “o mesmo que tentar navegar num navio no meio da tempestade, águas agitadas e sem 

uma ideia clara do destino” (2005, p.14). 

O presente Trabalho Final de Mestrado tem como finalidade propor um plano de marketing 

para a Tiger Portugal, uma empresa do setor do retalho, que iniciou atividade em Portugal em 

2012 e que tem vindo a crescer exponencialmente no mercado português. 

O projeto tem como base o conceito de notoriedade de marca do ponto de vista do 

consumidor proposto nos módulos de Aaker (1996) e Keller (1993), que representa um dos 

ativos do valor da marca (brand equity). Aaker (1996) propõe cinco dimensões responsáveis 

pelo valor de uma marca – lealdade à marca, notoriedade da marca, qualidade percebida, 

associações à marca e outros ativos da empresa. Numa perspectiva mais abrangente, Keller 

(1993) refere que o valor de uma marca é o efeito diferencial entre o conhecimento de uma 

marca relativamente à resposta do consumidor face às actividades de marketing da marca. Este 

conhecimento consiste na notoriedade da marca – o reconhecimento e a recordação que os 

consumidores têm da marca e da sua imagem, bem como o conjunto de relações associadas à 

marca que os consumidores guardam na sua memória.  

A notoriedade da marca é um aspeto bastante importante sobretudo para uma marca 

garantir a visibilidade num mercado cada vez mais competitivo e dominado pelas grandes 

empresas, dotadas de mais recursos para investimento em campanhas que aumentem a sua 

notoriedade.  

Dado o contexto em que a marca se encontra, com a sucessiva abertura de lojas e rápido 

crescimento, torna-se imperativo desenvolver um plano de marketing que apoie a empresa na 
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tomada de decisão no que diz respeito às actividades de marketing a implementar para os anos 

2015 e 2016.  

2015 e 2016, com foco no objectivo de aumentar a notoriedade da marca Tiger em 

Portugal, tendo em consideração o estado do setor do retalho em Portugal e a situação atual da 

empresa.  

A metodologia utilizada foi a de action research, um processo de pesquisa em ação que 

identifica eventuais problemas e onde se desenvolvem soluções em ambiento de contexto real 

da organização em estudo.  

A estrutura do trabalho compreende uma revisão de literatura, com foco nas áreas de 

investigação: marketing, planeamento de marketing e notoriedade da marca, que resulta na 

elaboração do respectivo quadro de referência (Capítulo 2). De seguida é feita a análise da 

situação atual do marketing, a análise interna e externa (Capítulo 3) que culmina na análise 

SWOT (Capítulo 4). Posteriormente são definidos a segmentação, o target e o posicionamento 

(Capítulo 5), os objectivos do plano (Capítulo 6) e as variáveis de marketing mix e as 

respectivas táticas de marketing (Capítulo 7 e 8). O plano termina com a apresentação do 

orçamento e do cronograma de controlo das ações (Capítulo 9).  

No final, é feita uma breve reflexão crítica sobre o estudo, sendo dadas algumas sugestões 

para o futuro, de forma a que o presente plano de marketing seja efetivamente um auxílio para 

que a marca se afirme no mercado português nos próximos anos.   
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1.1. Enquadramento do Sector do Comércio a Retalho em Portugal 

 

O mercado do retalho em Portugal encontra-se em constante mutação face a uma 

conjuntura económica adversa. Para as empresas sobreviverem no mercado não basta apostar 

em publicidade, é também necessário assegurar melhor qualidade no atendimento, oferta de 

produtos inovadores, preços competitivos ou apostar em iniciativas de marketing 

diferenciadoras.  

Segundo dados do Sistema de Contas Integradas das Empresas, divulgados pelo Instituto 

Nacional de Estatística (SCIE/INE, 2013), o setor do comércio em Portugal, em 2013, era 

constituído por 232.760 empresas, empregando 733 mil trabalhadores, gerando um volume de 

negócios de 119,6 mil milhões de euros (+0,03% face ao ano anterior) e 112,9 mil milhões de 

euros em vendas de mercadorias. No mesmo ano, o número de estabelecimentos de comércio a 

retalho não alimentar era de 1.648 unidades, localizados maioritariamente no Norte (504 

estabelecimentos, 30,6% do total) e em Lisboa (498 estabelecimentos, 30,2% do total). 

Analisando os dados divulgados pelo Eurostat, o comércio a retalho subiu 2,5% em 

Portugal no mês de janeiro de 2015, face ao mesmo mês de 2014. Entre dezembro de 2014 e o 

primeiro mês de 2015, a variação foi a maior da União Europeia, com um crescimento de 6,8%, 

tendo sido o segundo mês consecutivo de crescimento do sector.  

Dentro do grupo no qual se insere a atividade económica em que a Tiger Portugal opera 

(CAE 475 da classificação da atividade económica do INE), em 2013, mais de 23 mil empresas 

(-5,6% face ao ano anterior) representavam a atividade de comércio a retalho de outro 

equipamento para uso doméstico, em estabelecimentos especializados), tendo gerado 3,9 mil 

milhões de euros de volume de negócios naquele ano, sendo que os artigos de uso doméstico 

foi o grupo de produtos mais relevante (49%), destacando-se neste grupo o mobiliário e a 

iluminação que representaram 19,4% do volume de negócios global. 

No segundo trimestre de 2015, segundo dados do APED (Associação Portuguesa das 

Empresas de Distribuição), as vendas acumuladas do retalho alimentar e não alimentar 

chegaram aos 4.241 milhões de euros, um acréscimo de 1% face ao período homólogo. No 

sector do retalho não alimentar, as categorias que registaram maior aumento foram os 
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equipamentos de telecomunicações, com aumento de 21,4% e papelaria, com uma variação de 

8,5%
1
.  

1.2. Problemática e Definição dos Objetivos 

O presente Trabalho Final de Mestrado, como já foi referido, tem como finalidade a 

implementação de um plano de marketing para uma empresa de origem dinamarquesa que se 

encontra em expansão no mercado português e que iniciou actividade em Portugal em 

novembro de 2012. Atualmente, a Tiger Portugal SA tem uma rede composta por 18 lojas de 

norte a sul do país. Em 2014, faturou 6,2 milhões de euros com 10 lojas, sendo que em 2015 

houve cerca do dobro da facturação face ao ano anterior. Paralelamente ao seu crescimento em 

Portugal, a nível global encontra-se igualmente a expandir a um ritmo bastante acelerado, 

estando presente em 27 países, com mais de 500 lojas.  

O plano, como já foi referido, tem como objectivo principal aumentar a notoriedade da 

marca em Portugal para os anos 2015 e 2016 tendo em conta o estado do setor do Retalho em 

Portugal e a situação atual da empresa, através da implementação de estratégias adequadas face 

à análise externa e interna. 

1.3. Metodologia 

 1.3.1. Definição do Tipo de Pesquisa 

A metodologia do trabalho contempla o livro do trio de autores Lewis, Thornhill e 

Saunders no manual “Research Methods for Business Students – Sixth Edition” (2012). Foi 

realizada uma abordagem mista, combinando a pesquisa qualitativa e quantitativa. A estratégia 

de investigação foi o método de action research, um método que segundo os autores é um 

processo que é estabelecido para identificar eventuais problemas e desenvolver soluções face 

ao contexto real da organização (Lewis et al., 2012). 

Ao longo do presente trabalho houve uma estreita colaboração com a empresa Tiger 

Portugal, que permitiu identificar situações reais da organização que originaram posteriormente 

as possíveis soluções que estão presentes neste plano de marketing. Algumas soluções a nível 

de marketing foram sendo implementadas durante o ano de 2015 como por exemplo a criação 

da revista interna da Tiger Portugal, a publicidade na carrinha ou as parcerias com bloggers. 

Outras soluções virão a ser apresentadas neste projeto.  

                                                           
1
 http://ionline.pt/409841?source=social#close Acedido a 4 de Setembro de 2015 
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1.3.2. Método de Recolha de Dados 

Como já foi mencionado, o método de recolha de dados foi misto, combinando a 

pesquisa qualitativa e quantitativa. A recolha de dados foi realizada através de um questionário 

interno e externo. O questionário interno (anexo 1) foi enviado, via e-mail, para um 

colaborador da holding da Tiger (a Zebra A/S), Pi Velsted, Senior Designer responsável pelo 

design e conceção dos produtos que chegam às lojas Tiger de todo o mundo. A escolha de um 

colaborador da Zebra deveu-se à necessidade de compreender todo o processo de design e 

criação dos produtos comercializados pelas lojas Tiger em todo o mundo. O questionário é 

composto por perguntas fechadas e de concordância e foi distribuído através do correio 

electrónico. Através deste questionário pretendia-se, como já foi referido, ficar a conhecer o 

processo de concepção e design dos produtos da Tiger.   

Relativamente ao questionário externo (anexo 2), foi feito um pré-teste junto de 8 

consumidores, onde após a realização do mesmo, o questionário foi distribuído, através da rede 

social Facebook, que possibilitou obter uma amostra mais representativa, em grupos na mesma 

rede social com grande afluência de consumidores de utilitários domésticos e também através 

da rede social do segmento empresarial Linkedin, por via da página oficial da Tiger Portugal.  

Importa referir que foram utilizadas, em ambos os questionários, escalas 

multidimensionais propostas por Yoo e Donthu (2001). 

Por último, foram igualmente importantes no processo de recolha de dados a 

informação obtida através do Diretor da Tiger Portugal, Paulo Borges.  

1.3.3. Características da Amostra Quantitativa 

Obtiveram-se aproximadamente 500 respostas, contudo apenas 419 inquiridos iniciaram 

o questionário e dentro destes, 417 respostas foram assumidas como terminadas, sendo que a 

amostra utilizada foi de conveniência. O questionário foi dirigido a todos os clientes e 

potenciais clientes da Tiger, bem como a clientes regulares de utilitários domésticos. Com 

recurso à plataforma Qualtrics e ao software IBM SPSS Statistics serão descritos os resultados 

conseguidos.  

Como se pode observar no Quadro I, a amostra é constituída por 417 indivíduos, 323 

indivíduos do sexo feminino e 94 do sexo masculino, com idades compreendidas 
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maioritariamente entre os 19 e os 50 anos e com rendimento Mensal Líquido a situar-se entre 

501 e 1.000€.  

 

Quadro  I - Caracterização dos Inquiridos 

Sexo Frequência Percentagem 

Masculino 94 23% 

Feminino 323 77% 

Total 417 100% 

Idade Frequência Percentagem 

Até 18 anos 2 0% 

19-25 anos 126 30% 

26-30 anos 91 22% 

31-40 anos 113 27% 

41-50 anos 58 14% 

51-60 anos 18 4% 

Mais do que 60 anos 9 2% 

Total 417 100% 

Rendimento Mensal Líquido Frequência Percentagem 

Até 500€ 112 27% 

501€-1000€ 185 44% 

1001€-2000€ 89 21% 

2001€-3000€ 22 5% 

Mais de 3000€ 9 2% 

Total 417 100% 

Fonte: Elaboração Própria 

Na amostra, é possível observar que a grande maioria (79% dos inquiridos) tem por 

hábito fazer compras de utilitários domésticos, por oposição a 21% dos inquiridos que não têm 

o hábito de fazer compras deste tipo de produtos. Dentro do grupo de 332 inquiridos que têm 

por hábito a compra de utilitários domésticos, 52% fazem-no “Várias Vezes por Ano”, 32% 

fazem compras deste tipo de artigos “Mensalmente”, 13% efectuam compras “Semanalmente”, 

apenas 3% compram “Diariamente” e 1% afirmaram “Nunca” ter feito compras de utilitários 

domésticos (anexo 3).  
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1.3.4. Limitações 

No decorrer do presente trabalho verificaram-se algumas limitações, designadamente a 

ausência de tempo e recursos para efectuar um inquérito que possibilitasse realizar uma análise 

mais aprofundada aos dados e também realizar mais entrevistas em profundidade.  

 

1.3.5. Estrutura 

Este trabalho está dividido em seis capítulos, iniciando com o enquadramento do tema 

da tese, seguindo-se uma revisão crítica da literatura no âmbito do plano de marketing, 

notoriedade de marca e setor do retalho. Posteriormente é analisado o mercado externo e 

interno do contexto da empresa Tiger Portugal. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

Pretende-se desenvolver um plano de marketing para a empresa “Tiger Portugal” que 

atua no sector do retalho, com um foco concreto no mercado do retalho. Antes de se iniciar o 

planeamento de marketing importa definir alguns conceitos relevantes sobre os temas em 

estudo.  

2.1.Definição de Marketing 

Existem várias definições de autores acerca do conceito de marketing, que evoluiu 

significativamente no decorrer das últimas décadas, porém, na sua génese, a definição de 

marketing é o “processo pelo qual as empresas criam valor para os seus clientes e constroem 

relações com estes de forma a captar valor dos clientes em troca” (Kotler e Armstrong, p.5, 

2010).  

Segundo Calkins (2008, p.2), o marketing “é o processo de ligação entre produtos, 

serviços ou ideias com as necessidades dos consumidores”. Para McDonald (2007, p.3-4), “o 

propósito fundamental do marketing é a correspondência entre os recursos de uma empresa e as 

necessidades dos consumidores de forma a alcançar os objectivos de ambos”. Para o mesmo 

autor (2007), o marketing é o método que ajuda a seleccionar mercados, a quantificar as 

necessidades de segmentos de consumidores dentro desses mercados, a determinar as propostas 

de valor para satisfazer as necessidades dos consumidores, ajuda também a alargar a proposta 

de valor a todos os elementos da organização e a monitorizar o valor criado. 
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Westwood (2006, p.4) considera o marketing como “o processo que junta as 

capacidades da empresa com as exigências dos seus consumidores”. Para o autor, as empresas 

têm de se saber adaptar de forma a atingirem este equilíbrio no mercado, isto é, a sua 

capacidade de compreender os seus clientes e o mercado, seja através da mudança e introdução 

de novos produtos ou mesmo através da entrada em novos mercados.  

Para a American Marketing Association (AMA)
2
, “o marketing é uma função da 

organização e um conjunto de processos para criar, comunicar e oferecer valor aos 

consumidores e para gerir as relações com os consumidores de maneira a que beneficie a 

empresa e os seus stakeholders”. Esta definição da AMA evoluiu para a seguinte, que se 

mantém como a actual: “o marketing é a actividade, conjunto de instituições e processos para 

criar, comunicar, oferecer e trocar ofertas que tenham valor para os consumidores, clientes, 

parceiros e para a sociedade em geral”.   

Contudo, muitos marketers esquecem-se do princípio mais abrangente pelo qual o 

marketing opera, a criação de uma vantagem competitiva pela via da criação de valor para os 

clientes, sendo que a empresa se deve focar nas suas forças que lhe garantem uma vantagem 

competitiva (Blythe & Megicks, 2010).  

2.2. Planeamento de Marketing 

 Criar um plano de marketing é uma oportunidade para as empresas e negócios, uma vez 

que, segundo Calkins (2008, p.5), “têm de tomar decisões acerca do que devem e não devem 

fazer quando se trata de alcançar os clientes”. Desta forma, os planos de marketing “são 

amplamente relevantes e constituem uma oportunidade para pequenas e grandes empresas, 

organizações lucrativas e não lucrativas”. 

Presumivelmente, o plano de marketing, como refere Cohen (2005) funciona como um 

“mapa” e indica-nos como é que podemos começar desde o início até alcançarmos os 

objectivos propostos, bem como auxilia a descrever o ambiente do mercado, incluindo o 

ambiente concorrencial, político, legislativo, económico, demográfico, social ou tecnológico, 

bem como os recursos disponíveis da empresa. 

Para McDonald (2007), o planeamento de marketing é descrito como uma acção 

planeada de gestão dos recursos para atingir os objectivos de marketing. Em pequenas e médias 

                                                           
2
 https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx, acedida a 05/06/2015 
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empresas, o planeamento de marketing é habitualmente informal, contrariamente às grandes 

empresas, nas quais é um processo sistematizado.   

Wood (2010) salienta que o processo de planeamento de marketing culmina num 

conjunto de decisões e ações ao nível do marketing numa empresa, através da análise interna e 

externa da organização, abrangendo o mercado e os consumidores, definindo objectivos e 

estratégias de marketing e monitorizando a sua implementação através do controlo. O autor 

frisa a importância do planeamento de marketing, afirmando que é necessário a existência de 

um processo que oriente a empresa no sentido de analisar as diferentes oportunidades no 

mercado para satisfazer os clientes e atingir os objetivos. O planeamento de marketing 

contribui para que a empresa se mantenha focada nos seus clientes e ajuda a definir o que a 

organização pode e não pode fazer pelos seus consumidores.   

 Segundo a linha de pensamento de Blythe e de Megicks (2010, p.10), “várias empresas 

tendem a adoptar um planeamento de marketing baseado nos próprios recursos em detrimento 

de um planeamento baseado na natureza do mercado”, sendo que os mesmos autores destacam 

a importância da existência de um “equilíbrio entre as duas perspectivas de modo a que o 

processo de planeamento de marketing tenha em consideração como é que os factores externos 

e internos determinam as ofertas de mercado. Para ambos, dado o incremento da volatilidade 

dos mercados, o plano de marketing exige uma monitorização permanente, constituindo-se 

como um processo contínuo, ressalvando o facto de que muitos planos de marketing, durante o 

período em que são desenvolvidos, estão desactualizados” (Blythe & Megicks, 2010). 

2.3. Notoriedade de Marca 

Existem três perspectivas que abordam a brand equity, ou valor de uma marca: sob a 

perspetiva financeira, do colaborador e do consumidor. A perspectiva a abordar neste projeto 

será a do consumidor. Aaker (1996) propôs cinco dimensões de valor da marca, sendo a 

notoriedade uma dessas dimensões. Keller (1993) propôs um módulo diferente, referindo que o 

valor da marca é o efeito diferencial entre o conhecimento de uma marca relativamente à 

resposta do consumidor face às atividades de marketing da marca. Este conhecimento consiste 

na notoriedade da marca – o reconhecimento e a recordação que os consumidores têm da marca 

e na imagem da marca, o conjunto de relações associadas à marca que os consumidores 

guardam na sua memória.  

A notoriedade da marca, segundo Aaker (1996, p.10), “refere-se à força da presença de 

uma marca na mente do consumidor” – e que é medida através das diferentes maneiras que um 
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consumidor se lembra da marca, que passa pelo seu reconhecimento (já houve um contacto 

anterior com a marca), recordação (se vem à mente do consumidor quando, por exemplo, uma 

categoria de produto é mencionada), pela presença da marca no “topo da mente” ou a marca 

dominante (a única marca associada pelo consumidor). 

Para Aaker (1996), em virtude de os consumidores serem confrontados com mensagens 

de marketing diariamente, o desafio de levar as marcas a atingirem o reconhecimento e 

recordação junto dos consumidores passa por dois factores que poderão ser determinantes, 

nomeadamente “se as empresas reduzirem o seu número de marcas e, em segundo lugar, para 

as empresas que não operem exclusivamente nos canais de media tradicionais – seja através de 

eventos promocionais, patrocínios, publicidade ou outras formas de captar a atenção do 

consumidor - serão melhor sucedidos na criação de notoriedade da marca” (1996, p.16). 

 Para Keller (2013), “a notoriedade da marca influencia a formação e a força das 

associações que formam a imagem da marca e que, para os consumidores considerarem uma 

marca no processo de decisão de compra, o aumento da notoriedade da marca aumenta a 

probabilidade dessa mesma marca ser considerada pelo consumidor durante o processo de 

compra”.  

2.4. Quadro de Referência 

 De seguida apresenta-se o quadro de referência com base na revisão de literatura 

analisada (Quadro II).  

Quadro  II – Quadro de Referência 

Autor Estrutura para o Plano de Marketing 

McDonald (2007) 

Aaker (1996) 

Sumário Executivo 

Missão e Valores 

Revisão de Literatura 

Análise Externa 

McDonald (2007) 

Westwood (2006) 

Wood (2010) 

Macro – País/Retalho                                   Micro – Retalho 
Factores PEST:                                               Análise de Mercado   

Políticos                                                        Análise de Concorrência 

Económicos                                                  Análise de Consumidores       

Sociais 

Tecnológicos 

Wood (2010),  McDonald (2007) 
Análise Interna 

Recursos Humanos, Financeiros, de fornecedores, variáveis do Marketing-Mix 

Westwood (2006), 

Kotler e Armstrong, 

2007, Wood, (2010) 

McDonald (2007) 

Análise SWOT 

Westwood (2006), 

Kotler e Armstrong 

(2007), Wood (2010), 

McDonald (2007) 

Pressupostos 
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Wood (2010) 

Objectivos de Marketing                                         Estratégias de Marketing 

Posicionamento, Targetting e Segmentação 

Direcção – estratégias de 

crescimento ou de não crescimento 

Kotler e Armstrong (2007), Westwood 

(2006),Wood (2010) 

Marketing-Mix                                                           Tácticas de Marketing 
Produto, Preço, Distribuição, 

Comunicação 

Programas de Ação 

Orçamentação e Cronograma 

Implementação e Controlo 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

3. ANÁLISE DA SITUAÇÃO 

3.1. Análise Interna 

Num período de recessão económica, com um número cada vez mais significativo de 

empresas a serem forçadas a encerrar por falta de meios, a Tiger entra no mercado português 

em plena crise económico/financeira, e no espaço de 3 anos a marca conseguiu inaugurar, e 

manter, o funcionamento de 18 lojas, empregar cerca de 200 colaboradores e contribuir para a 

melhoria da economia e do retalho em Portugal. 

3.1.1. Missão e Valores 

Os produtos de design são muitas vezes associados a clientes com maior rendimento 

económico (classe A). Sendo a Dinamarca considerada um dos países com maiores índices de 

felicidade (World Happiness Report, 2015), a missão da Tiger é tornar o design, a cor e o estilo 

de vida dinamarquês acessível a todas as pessoas. Embora não sejam produtos de luxo, têm um 

toque de design e originalidade que os tornam únicos relativamente à concorrência. 

Segundo o Diretor Geral da Tiger Portugal, Paulo Borges, a visão da marca passa por 

estar presente em todos os lares em Portugal estimando chegar às 28 lojas até ao final de 2016 e 

ter entre 40 a 50 lojas até 2018. 

3.1.2. História da empresa 

A marca Tiger, que pertence ao grupo dinamarquês Zebra A/S, é uma multinacional 

dinamarquesa que iniciou a comercialização de produtos sob o nome comercial Tiger, em 1995, 

em Copenhaga. A empresa foi fundada por Lennart Lajboschitz, que actualmente trabalha 

como consultor criativo e detém uma percentagem minoritária, em conjunto com um fundo de 

investimento oriundo da Suécia. 
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Quando a Tiger foi fundada, as lojas eram conhecidas pelo nome “Zebra”. Esse nome 

foi alterado para “Tiger”. Em dinamarquês, Tiger pronuncia-se "tee’-yuh", que significa 

simultaneamente Tiger e “nota de dez” (10 coroas dinamarquesas, que equivale a 1€). Desde o 

seu começo, a Tiger provocou uma revolução ao nível do retalho na Dinamarca. A marca 

começou como uma loja de excedentes com os mais variados artigos, vendidos por 1€ e o 

conceito foi evoluindo tendo, em 2000, sido inauguradas 40 lojas nas principais cidades da 

Dinamarca. Em 2001, iniciou o processo de expansão internacional, na Islândia, e atualmente é 

uma cadeia internacional de retalho constituída por mais de 500 lojas distribuídas por 26 países, 

entre Europa, Ásia e América do Norte. O ritmo de crescimento actual da multinacional é de 3 

lojas novas por semana, sendo que o lucro da cadeia de retalho aumentou 68%, para cerca de 

26 milhões de euros, em 2014.
3
   

Na Figura 1 podemos observar a distribuição das lojas Tiger pelos países europeus, 

onde está concentrado o maior número de lojas (no Japão existem 8 lojas e nos EUA 1): 

 

 

Figura 1- Localização das Lojas Tiger na Europa 

Fonte: www.tiger-stores.com 

 

3.1.3. Tiger Portugal 

A marca iniciou actividade em Portugal em plena crise económica e financeira, em 

Novembro de 2012, através de Paulo Borges, Director Geral, que inaugurou a primeira loja no 

centro de Lisboa, na Rua da Prata. Desde esse momento, seguiram-se diversas aberturas em 

                                                           
3
 www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-11/denmark-s-tiger-grows-by-mirroring-ikea-s-affordable-kitsch Acedido a 1 de 

Setembro de 2015 
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espaços localizados em centros comerciais, uma tendência difícil de contrariar no retalho em 

Portugal.   

A Tiger Portugal SA insere-se no CAE (Código de Atividade Económica) 47592, 

47593, 47750 e 47192, nomeadamente retalho de louças, cutelaria e de outros artigos similares 

para uso doméstico, em estabelecimentos especializados, comércio a retalho de outros artigos 

para o lar, em estabelecimentos especializados, comércio a retalho de perfumes, sabonetes, 

cosméticos e outros produtos de higiene pessoal e comércio a retalho em outros 

estabelecimentos não especializados, sem predominância de produtos alimentares, bebidas ou 

tabaco). No espaço de 2 anos e meio, foram inauguradas 18 lojas, e a forte expansão que a 

marca está a ter em Portugal reflete-se nos planos e visão de Paulo Borges, que pretende atingir 

uma rede de 40 lojas Tiger até ao final de 2017.  

3.1.4. Recursos Humanos 

A Tiger Portugal emprega actualmente cerca de 200 colaboradores, distribuídos pela 

sede e pelas lojas. Cada loja emprega entre 8 a 15 colaboradores.  

A Figura 2 demonstra a organização da Tiger Portugal S.A ao nível do organigrama.  

 
 

Figura 2- Organigrama da Tiger Portugal 

Fonte: Tiger Portugal 

No que diz respeito à organização das lojas, cada uma tem a sua equipa de gestão, 

composta pela seguinte ordem: gerente, sub-gerente e chefe de secção (que desempenham 

funções de MOD – Manager on Duty). As pessoas que exercem estas funções têm como nível 

mínimo de formação o 12º ano de escolaridade, frequência universitária ou curso superior 

concluído. Abaixo da equipa de gestão, encontram-se os key-holders (pessoa responsável pela 

Director 
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Operações  
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Armazém 
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FInanceira 
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Recursos 
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abertura e/ou fecho de loja), vendedores full-time e vendedores part-time que têm na sua 

maioria, apenas o 12º ano de escolaridade completo. Importa frisar que relativamente do Head 

Office todos os colaboradores têm formação ao nível de ensino superior. 

 

3.1.5. Modelo de Negócio 

O modelo de negócio nos diversos países onde opera existe através de parcerias (50/50) 

com os parceiros locais. Juntamente com o representante de cada país (em Portugal o 

representante, ou partner, é Paulo Borges), estabeleceu-se uma joint-venture, detida em 50% 

pela Zebra A/S (detentora da cadeia Tiger) e 50% pelo representante local. A Zebra A/S é 

responsável pelo conceito, pelos produtos e também garante apoio ao nível de marketing, sendo 

que o parceiro local é responsável pelas operações e por providenciar know-how junto dos seus 

colaboradores. 

3.1.6. Recursos Financeiros 

Apesar de algumas dificuldades no início da atividade da marca em Portugal devido à 

crise económica e à diminuição do rendimento disponível dos consumidores, em 2014, a 

facturação foi de cerca de 6 milhões de euros, o dobro do valor face ao ano anterior. O capital 

tem sido reinvestido na expansão da Tiger em Portugal. A previsão de faturação até ao final de 

2015 é de 12,4 milhões de euros.  

Podemos observar, no Quadro (anexo 16), a demonstração de resultados relativa ao mês 

de dezembro de 2014 onde importa frisar o resultado líquido do período: 873.956€, 

praticamente o quádruplo face ao ano anterior (263.363€), impulsionado pelo aumento 

significativo do número de lojas durante este período.  

No Quadro de vendas (anexo 17) podemos observar o turnover (volume de vendas 

desde o início de 2015 até à semana 27 (junho), no qual se conclui que a loja que mais vendeu 

foi a loja no Norte Shopping (Loja 104), com um volume de vendas até Maio de 356.922€, 

seguido da loja do Arrábida Shopping (108) com 354.107€ e da Rua da Prata (101) com 

309.592€ e são respectivamente as lojas com o maior número de clientes. No que diz respeito à 

cesta média (média de compras efectuadas pelos clientes em loja) a rua da Prata é a loja que, 

naquele período, apresentou os níveis de cesta média mais elevadas, com cada cliente a levar, 

em média, 6€ em transações. 
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3.1.7. Recursos de Fornecedores 

A Zebra A/S tem três armazéns - na Dinamarca, em Barcelona e no Reino Unido. Desde 

que, em Junho, o armazém que serve o Sul da Europa passou a estar localizado em Barcelona 

(antes estava no Reino Unido), beneficiou-se bastante com essa medida uma vez que se reduziu 

o tempo de entrega dos produtos, assim como o custo de transporte dos mesmos. A localização 

do novo armazém em Barcelona permitiu à empresa passar a ser mais eficiente nos seus 

recursos, principalmente para as lojas dos países do sul da Europa. Cada loja em Portugal faz 

uma encomenda de mercadoria que depois é aprovada pela área de operações da empresa em 

Portugal. Após essa aprovação, é realizado o picking pela empresa DSV e posteriormente é 

recolhida pela empresa de transportes Arnaud – Logis (subcontratada pelo parceiro logístico 

Blue Water). Assim que o camião com mercadoria chega a Portugal, as paletes destinadas a 

cada loja são distribuídas pela transportadora nacional. Por norma faz-se 1 encomenda por 

semana, o que se traduz em produtos novos praticamente todas as semanas. Anteriormente, 

produtos como velas e especiarias, como são produtos locais (da Dinamarca), eram distribuídos 

pela Blue Water directamente do armazém sediado na Dinamarca mas desde que existe o novo 

armazém que este tipo de produtos passou também a estar disponível no armazém de 

Barcelona. 

Existe um trabalho conjunto entre as lojas que encomendam os produtos separadamente 

e que analisam qualitativamente o seu desempenho e depois, a sede, que trabalha a parte 

analítica, verifica quais os produtos que venderam mais, ou menos, e faz as respectivas 

rectificações de encomendas para que as lojas possam encomendar de forma mais eficaz e 

consequentemente obterem melhor performance ao nível das vendas. 

3.2. Análise Externa 

Nenhuma empresa actua isolada no mercado. Existe um amplo conjunto de factores 

externos que a empresa não controla mas que tem igualmente um forte impacto no seu 

desempenho, designadamente de nível económico, político, fiscal, sociocultural ou tecnológico 

dos países onde a empresa comercializa os seus produtos (McDonald, 2007). A análise externa 

abrange os factores microambientais e macroambientais da empresa. 

3.2.1. Ambiente Político-Legal 

A carga burocrática é um ponto negativo no sector do retalho, sendo que as empresas 

deste sector são altamente reguladas pelos órgãos competentes, nomeadamente o Banco de 
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Portugal, INE, Autoridade Tributária e Ministério da Segurança Social. Entre 2013 e 2014, as 

obrigações de reporte a estas entidades rondou os 40 milhões de euros (Diário Económico, 

2015).  

Para além dos organismos acima referidos, a Tiger Portugal lida com a Comissão 

Nacional de Protecção de Dados, nomeadamente através dos sistemas de vídeo vigilância 

aquando das aberturas de loja. Também existe influência por parte da Sociedade Portuguesa de 

Autores e da Pass Music que cobram uma taxa anual pela utilização da Playlist Tiger nas lojas.   

Existem igualmente associações de apoio ao sector do retalho, nomeadamente o APED 

(Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição) que promove as empresas do sector.  

Porém muita burocracia foi eliminada (e os custos a ela associados) com o 

Licenciamento Zero, promovido pelo governo em que através da administração local facilita a 

abertura de negócios através da simplificação de procedimentos (substituição de um alvará por 

uma comunicação prévia) nomeadamente na abertura de novas lojas.  

3.2.2. Ambiente Económico 

Segundo um estudo realizado pela consultora Nielsen, no mais recente “Estudo Global 

de Confiança dos Consumidores”, o índice de confiança do consumidor português aumentou no 

primeiro trimestre de 2015 (de 55 pontos em 2014 para 59, em março de 2015), registando o 

valor máximo desde 2006, aumento que está relacionado com o decréscimo do desemprego em 

Portugal. Porém, os consumidores portugueses encaram com alguma descrença que a sua 

situação financeira venha a ser melhorada no próximo ano. Não obstante a recessão, 72% dos 

portugueses alteraram a forma de controlar o orçamento familiar, o que se verifica na redução 

das actividades de lazer (62%), menor consumo em gás e electricidade (60%) e menor 

aquisição de roupa (59%), aliado ao facto de 55% dos consumidores nacionais optarem por 

comprar marcas mais baratas de alimentação de forma a aliviar as contas domésticas do lar 
4
.  

De acordo com os inquéritos de opinião da Comissão Europeia, realizados no quarto 

trimestre de 2014, o indicador de sentimento económico aumentou relativamente ao trimestre 

anterior. Este aumento reflectiu melhorias relativamente aos indicadores de confiança dos 

consumidores, verificando-se uma estabilização dos indicadores de confiança no sector do 

comércio a retalho, serviços e indústria transformadora.  

                                                           
4
 http://www.nielsen.com/pt/pt/press-room/2015/a-confianca-dos-consumidores-portugueses-a-tingue-o-nivel-

maximo.html Acedido a 5 de Setembro de 2015 
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Em Portugal observa-se que a taxa de desemprego continua com valores elevados, 

situando-se, no segundo trimestre de 2015, nos 11,9%, um valor inferior em 2 pontos 

percentuais face ao mesmo período do ano anterior. Esta descida é atribuível a uma diminuição 

do número de mulheres desempregadas na ordem das 64,5 mil pessoas. A população 

desempregada em Portugal representa cerca de 620 mil pessoas, sendo que a população 

empregada é de cerca de 4,5 milhões de pessoas (INE, 2015).  

Outro ponto a destacar, segundo a PORDATA, é a evolução exponencial do 

desemprego de longa duração em Portugal (há 2 ou mais anos), o que tem resultado numa 

emigração massiva, que correspondia, em 2014, a um saldo migratório negativo de -52,5 (em 

milhares)
5
.  

No que diz respeito ao consumo privado, o consumo de bens correntes não alimentares 

e serviços correspondeu, no último trimestre de 2014, a 20,3 mil milhões de euros (INE, 2015). 

O volume de negócios no sector do retalho não alimentar, no grupo dos bens para o lar e 

similares foi de 66,5 milhões de euros, em Março de 2015.  

Apesar de Portugal ter apresentado o maior crescimento (6,8%) das vendas a retalho da 

União Europeia, em Janeiro de 2015 (Eurostat, 2015), o facto de o IVA se manter em 23%, 

aliado ao agravamento dos encargos fiscais, constitui um entrave ao desenvolvimento e 

crescimento do sector.  

A balança comercial em Portugal é deficitária, com 2.597.1 milhões de euros, apesar de 

se ter verificado uma diminuição de 175,4 milhões de euros referentes ao aumento das 

exportações e importações de bens (6,0% e 3,8%, respectivamente) no trimestre que terminou 

em julho de 2015.  

3.2.3. Ambiente Sociocultural 

Face à ausência de emprego, sobretudo junto da população jovem, o número de 

emigrantes tem vindo a aumentar nos últimos anos. De acordo com os números da base de 

dados online PORDATA, em 2014, o número de emigrantes nesse ano era de 134.624 

indivíduos.  

Na última década, o peso dos jovens entre os 15 e os 29 anos reduziu exponencialmente 

(cerca de meio milhão) em Portugal. Os jovens têm um peso significativo na emigração, sendo 

que o número estimado de jovens emigrantes permanentes, em 2012, foi de cerca de 26 mil e 

de 27 mil os jovens emigrantes temporários (INE, 2014). Segundo a mesma fonte, o número de 

                                                           
5
 http://www.pordata.pt/Portugal/Saldos+populacionais+anuais+total++natural+e+migrat%C3%B3rio-657. 

Acedido a 1 de Setembro de 2015 
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jovens a residir com os pais aumentou, bem como a retardação do casamento. Ao nível das 

qualificações da população jovem e segundo a mesma fonte, a percentagem de jovens com 

curso superior registou um aumento de 8,3%, em 2001, para 14,9% em 2011. Contudo, o 

número de abandono precoce do ensino universitário por falta de condições económicas 

também atingiu, em 2013, um número elevado (18,9%), entre os 18 e os 24 anos.  

 Face a uma população cada vez mais envelhecida em Portugal, a esperança média de 

vida à nascença aumentou em média três anos na última década, sendo que os homens 

aumentaram em cerca de 3,36 e as mulheres em 2,58 anos desde 2001-2003 a 2011-2013, 

segundo dados do INE (2014). De acordo com a PORDATA, a esperança média de vida da 

população portuguesa, em 2012, era de 80,6 anos, ligeiramente acima da média da União 

Europeia (80,3 anos). Acresce a este fenómeno o facto de as famílias serem cada vez menos 

numerosas.  

3.2.4. Ambiente Tecnológico 

Actualmente, não apenas as grandes empresas como também as pequenas e médias 

empresas, recorrem às redes sociais e reconhecem a sua importância enquanto ferramenta de 

marketing e de CRM. O Facebook é a rede social com maior número de utilizadores em todo o 

mundo, contudo um número considerável de utilizadores usam múltiplas redes sociais, 

nomeadamente o Instagram, Twitter, Linkedin ou o Pinterest.
6
  

Os mesmos autores (Smith e Duggan, 2013) referem que o Facebook tem níveis 

elevados de engagement, em que 63% dos utilizadores consultam a rede social diariamente e 

40% múltiplas vezes e o mesmo se aplica ao Instagram e ao Twitter, embora em menor escala. 

O Instagram é hoje uma plataforma onde, à semelhança do Facebook, é possível a criação de 

conteúdos patrocinados, sendo cada vez mais utilizado pelas empresas como forma de 

divulgarem os seus produtos ou campanhas publicitárias
7
. 

A Internet e as tecnologias móveis têm sido fundamentais no crescimento e 

desenvolvimento do Social Media, providenciando plataformas tecnológicas de disseminação 

de informação, criação de conteúdos e comunicações interactivas. O Social Media é uma parte 

fundamental no sector das tecnologias de informação, verificando-se um aumento da sua 

utilização, entre utilizadores como consumidores, eleitores, empresas ou organizações não-

governamentais (Zeng et al, 2010). Dentro da ideia da importância da Internet, é também 

                                                           
6
 http://www.pewinternet.org/2013/12/30/social-media-update-2013/, acedido a 4 de Setembro de 2015 

7
 http://digiday.com/platforms/instagram-partner-says-video-ads-cost-little-2-cents-view/, acedido a 25 de 

Setembro de 2015 
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reforçada a ideia de que vários consumidores valorizam a possibilidade de “encomendar os 

produtos online ou através do telemóvel e levantar o produto fisicamente na loja”. (Keller, 

p.266, 2013).  

Existem hoje diversas ferramentas de análise das diferentes plataformas de Social 

Media, ou Social Media Analytics, que, de acordo com Zeng (2010), está relacionada com o 

desenvolvimento e avaliação das ferramentas informáticas para recolher, monitorizar, analisar, 

sumarizar e visualizar dados de Social Media, facilitando as conversas e a interacção entre as 

comunidades online e para extrair padrões úteis de informação.   

3.2.5. Concorrência 

 A análise da concorrência da Tiger Portugal é fundamentalmente baseada nos critérios 

abrangência, variedade, preço e design. Existem poucas empresas no mercado português com a 

extensão de produtos que a Tiger oferece. A Tiger, derivado à abrangência de produtos que 

comercializa, faz concorrência a marcas de diferentes sectores.  

A marca que mais se assemelha à Tiger, ao nível de venda de artigos para o lar e no 

próprio conceito, é a cadeia de retalho sueca IKEA, que para além da venda de mobiliário 

comercializa produtos de decoração com design e a preços igualmente acessíveis.  

 Outro concorrente da Tiger é a marca portuguesa Espaço Casa que conjuga a vertente 

do preço e a qualidade dos seus artigos para o lar. A marca CASA do Grupo Blokker Holding 

também pode ser considerada concorrência directa da Tiger pela variedade de produto a preços 

baixos.  

Ao nível da qualidade e diversidade outras marcas também podem ser consideradas 

como concorrentes da Tiger, tal como a Loja do Gato Preto, a loja Viva,  a Ale Hop ou a Zara 

Home, ainda que a preços substancialmente mais significativos e com menor variedade.  

 Também as papelarias, cafés ou pequenas lojas de conveniência poderão ser 

considerados concorrentes indirectos da Tiger Portugal uma vez que a marca também vende 

material de papelaria e escritório, bebidas e alimentação e na maioria dos casos a preços 

significativamente mais acessíveis do que nos locais acima referidos. 

Dentro do universo de inquiridos, é possível observar que a maioria (67%) efectuou 

compras no último ano no IKEA, seguido da Tiger (52%) e 38% efetuaram compras no Espaço 

Casa (ver restantes em anexo 5). 
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4. ANÁLISE SWOT 

Após a recolha de informação relativa à análise interna e externa, a análise SWOT serve como 

diagnóstico para definir a actual situação competitiva da empresa, de forma que o plano de 

Marketing contribua para alavancar as forças internas, suprir as fraquezas, tirar partido das 

fraquezas principais dos concorrentes e para se poder defender contra as forças da concorrência 

(Wood, 2010). O Quadro III apresenta a análise SWOT elaborada para a Tiger Portugal (com 

base no modelo do anexo 18).  

Quadro  III - Análise SWOT 

Fonte: Elaboração Própria 

Ameaças Oportunidades 

 Menor poder de compra das famílias (menos gasto 

com bens "materiais") 

 Clientes conservadores  

 Empresa relativamente nova no mercado 

 Maior notoriedade da concorrência 

 Falta de infra estruturas de comércio de rua 

 Tendência das lojas localizadas em centros 

comerciais 

 Burocracia jurídico-legal 

 Encargos fiscais 

 Reduzida concorrência direta (para além de força, 

pode vir a ser uma ameaça) 

 E-Commerce 

 Mobile Marketing 

 Expansão da marca em Portugal e no mundo 

 Parcerias com blogues e Mass Media 

 Publicidade nos meios tradicionais 

 Marketing Digital 

 Eficiência logística 

 

 

 

 

Fraquezas Forças 

 Inexistência de vendas online 

 Impossibilidade de troca de produtos na loja onde se 

comprou 

 Escassez de colaboradores - Head Office 

 Apenas 1 pessoa na equipa de marketing 

 Perceção do cliente face ao posicionamento 

 Nome da marca 

 Pouca notoriedade no interior do país 

 Budget reduzido para atividades de marketing 

 Devido ao rápido crescimento, pouca noção de 

cultura de empresa dos colaboradores de loja 

 Qualidade e design dos produtos 

 Produtos originais e criativos 

 Espírito jovem da marca 

 Motivação dos colaboradores 

 Know-how do director-geral no mercado do retalho 

 Novo armazém em Barcelona 

 Presença da marca no Social Media  

 Ambiente de loja 

 Boas margens dos produtos 

 Atendimento ao cliente 

 Reduzida concorrência directa 

 Rápido crescimento 

 Disposição dos produtos em loja (ao nível dos olhos) 

 Cestos espalhados em loja que incentivam à compra 

 Localização 

 Controlo dos custos com pessoal nas lojas 
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5. SEGMENTAÇÃO, TARGETING E POSICIONAMENTO 

5.1. Segmentação 

Para compreender melhor o mercado, é importante analisar a sua segmentação. A nível 

geográfico, a Tiger Portugal tem lojas essencialmente localizadas junto às duas principais 

cidades de Portugal: Lisboa e Porto, tendo também lojas em Coimbra, Montijo e Algarve. De 

forma a alargar a distribuição é importante fazer chegar a marca ao interior do país, 

nomeadamente Bragança, Viseu, Beja, Vila Real de Santo António e Santarém, sem descurar as 

cidades urbanas junto à costa e as ilhas da Madeira e dos Açores.   

A nível demográfico, o cliente da Tiger é maioritariamente do sexo feminino, contudo 

também existe uma fatia significativa de clientes do sexo masculino. A faixa etária varia entre 

os 19 e os 50 anos. A classe social dos clientes da Tiger abrange todas as categorias, desde a 

classe social mais baixa (D) até a classe social mais alta (A1). Podemos observar que o 

rendimento mensal líquido dos inquiridos situa-se maioritariamente entre os “500-1.000€”, com 

44%, e “até 500€”, com 27% dos inquiridos, seguido de “1.001-2.000€”, com 21%, o que 

evidencia que o cliente e potencial cliente da Tiger se enquadra nestes segmentos (anexo 4). 

 A nível psicográfico, os produtos da Tiger são para as pessoas com um estilo de vida 

moderno, que aprecia produtos de design e se consideram criativas e inovadoras, que gostam de 

se surpreender e serem surpreendidas. Os seus interesses variam entre moda, cozinha, lar, 

atividades manuais, viajar, leitura, música, bem-estar e diversão. É também uma marca muito 

procurada por pessoas que gostam de cuidar do lar e por jovens que iniciam uma vida a dois. A 

marca tem uma taxa elevada de retenção de clientes.  

Podemos observar que no universo de inquiridos, 30% despende, mensalmente, até 10€ 

em artigos para o lar/decoração, e 22% gasta entre 11€ e 20€ e a mesma percentagem gasta 

entre 31 e 40€ por mês (anexo 4).  

 A nível comportamental, os produtos da Tiger são frequentemente comprados por 

pessoas que gostam de oferecer um presente a alguém para ocasiões especiais e que procuram 

qualidade e variedade. Por norma, a atitude do consumidor em relação aos produtos da Tiger é 

bastante positiva.  

5.2. Targeting 

O Target definido pela Tiger Portugal engloba os clientes do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre os 19 e os 50 anos, residentes nas áreas geográficas onde existem lojas. 

Apesar dos indivíduos do sexo masculino também representarem um cliente importante 
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(sobretudo se se tratar de jovens casais a iniciarem uma vida) o foco da Tiger Portugal são as 

mulheres.  

5.3. Posicionamento 

A Tiger Portugal pretende posicionar-se como uma marca que vende uma grande 

variedade de artigos (não apenas utilitários domésticos) de design escandinavo a preços muito 

acessíveis.  

 

6. OBJETIVOS DO PLANO 

Os objectivos do presente plano de marketing para a Tiger Portugal, para além de servirem 

de auxílio às actividades de marketing da marca em Portugal, são os seguintes: 

1. Aumentar a notoriedade da marca em Portugal;  

2. Aumentar em 2% o número de seguidores no Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter; 

3. Dinamizar a comunicação interna e a interação dos colaboradores com a empresa;  

4. Aumentar a quota de mercado em 2% nos próximos 2 anos. 

7. VARIÁVEIS DE MARKETING-MIX  

7.1. Produto 

O produto é, juntamente com o preço, um dos pontos fortes da Tiger, que inclui grande 

variedade e abrangência de produtos com design escandinavo. São produtos coloridos, 

divertidos, originais e que apelam à criatividade e à experiência do consumidor (ver em Anexo 

de CD exemplos de artigos nas diferentes categorias). Estão incluídas diversas categorias, 

nomeadamente produtos para o lar, material de escritório, arrumação, media e de papelaria; 

produtos para festas, crianças, acessórios, jogos, tecnologia, escola; artigos de hobby e de lazer, 

maquilhagem, desporto, artigos de higiene, óculos e alimentos e bebidas. Para além da 

abrangência, existe uma grande rotatividade ao nível do produto. O lema da marca é “Gostou, 

comprou, se não acabou”. Importa ainda frisar que existem os steady items (básicos), ou seja, 

produtos que são encomendados e vendidos durante todo o ano, sendo que a estes se juntam os 

produtos de campanha de cada mês – por exemplo, em janeiro foi o mês com maior foco em 

artigos de desporto, em fevereiro o destaque foi para artigos mais vintage, em março a 

campanha foi dedicada ao jardim e à primavera, em abril é dedicada às nuvens, coelhos e à 

páscoa, em maio é o mês do mar, junho é o mês onde o design dos produtos é alusivo aos 



   Plano de Marketing – Tiger Portugal 

23 
João Marques 
 

morangos, julho foi dedicado aos jogos de praia, agosto ao regresso às aulas e assim 

consecutivamente. Alguns produtos têm inclusive sido premiados com prémios prestigiados ao 

nível do design.  

No inquérito realizado, verificou-se que o tipo de produtos que os clientes costumam 

comprar são maioritariamente “Produtos para o Lar” (67%), “Produtos para Oferta” (45%) e 

“Produtos de Papelaria/Escritório” (44%), e 36% por norma adquirem “Alimentos e Bebidas” 

(ver restantes no anexo 6).   

Importa frisar, igualmente que todos os artigos, como jogos ou alguns aparelhos de 

electrónica, vêm com instruções de uso em português.  

O packaging é semelhante ao produto, ou seja simples e prático e de design nórdico. Na 

entrevista realizada ao senior designer Pi Velsted, responsável há 9 anos pelo design e 

conceção de milhares de produtos que são comercializados nas lojas Tiger em todo o Mundo 

(juntamente com o Diretor Criativo e com o Departamento de Design “In House”) explica que 

o processo de design de um produto até chegar às lojas começa no Departamento de Compras, 

que toma a decisão de compra dos produtos e que posteriormente é entregue aos designers, que 

criam uma mistura de design industrial (novos produtos) com design aplicado a produtos já 

existentes de forma que se enquadrem com os produtos que estão em loja. Como já foi referido, 

o design dos produtos é alterado mensalmente e são criados em temas relevantes para cada 

época.  

No que diz respeito às especificações que por norma seguem ao conceber um produto estas 

são, segundo Pi Velsted, de acordo com a categoria do produto, formato, tamanho, cor, material 

e preço. O objectivo, para o designer, passa por criar um bom design que se encaixe na linha de 

produtos comercializados pela Tiger, enquanto adequado para o produto único, que se encaixa 

com o material e forma – e que seja rentável. Dos produtos nos quais colaborou, aquele que 

considera ser o “produto estrela” são os livros educacionais para crianças.  

Com base na escala de Yoo e Donthu (2001), Pi Velsted “Concorda” que os produtos da 

Tiger são muito diferentes relativamente à concorrência, e “Concorda “Fortemente” que os 

mesmos são reconhecidos entre a concorrência, é “Neutro” sobre a afirmação que os produtos 

da Tiger têm boa qualidade, “Concorda Fortemente” que packaging é importante e “Concorda” 

que os clientes associam os produtos da Tiger a bom design.  

Relativamente ao questionário externo, podemos observar que, entre 218 respostas, e tendo 

realizado uma análise cruzada no SPSS, entre as variáveis “Sexo” e “Concorda que o design 
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dos produtos da Tiger é muito diferente da concorrência”, verifica-se que entre as mulheres 

existe maior unanimidade nas respostas (anexo 7).  

Do total de 218 respostas, 42% “Concordam Fortemente” que o design dos produtos da 

Tiger é muito diferente da concorrência e cerca de 50% “Concordam”. 27% “Concordam 

Fortemente” que os clientes associem a Tiger ao design e à qualidade e 56% dos inquiridos 

“Concordam”. Cerca de 24% dos inquiridos “Concordam Fortemente” que os produtos da 

Tiger são reconhecidos entre a concorrência e 56% dos inquiridos “Concordam”. Por último, 

cerca de 24% dos inquiridos “Concordam Fortemente”  que o Packaging é importante e 55% 

“Concordam” (anexo 8). Podemos igualmente observar a estatística descritiva (moda) de cada 

uma das questões da componente Produto, onde 1 equivale a “Concordo Fortemente” e 5 

“Discordo Fortemente”, de acordo com a escala utilizada (anexo 19). 

Dos critérios mais valorizados nas Lojas Tiger pelos inquiridos, 98%, no seu todo, 

consideraram como “Muito Importante” e “Importante” a Originalidade dos Produtos, 95% 

consideraram “Muito Importante” e “Importante” a Variedade, 95% consideraram “Muito 

Importante” e “Importante” a Qualidade dos Produtos e 89% consideraram “Muito Importante” 

e “Importante” a constante entrada de novos produtos. (anexo 9). 

Foi realizado, no SPSS, um teste não paramétrico para 2 amostras independentes, o teste de 

Mann-Whitney (anexo 20), para verificar se os critérios design e qualidade dos produtos eram 

iguais em termos de importância entre homens e mulheres. Concluiu-se que, apesar das médias 

ordenadas serem superiores, em ambos os casos, nos indivíduos do sexo masculino, aceita-se a 

hipótese nula no critério qualidade dos produtos, uma vez que o valor de prova (p ou 𝛼) é         

>0,05 (𝛼 =0,793), com as diferenças a não serem estatisticamente significativas e rejeitou-se a 

hipótese nula no critério Design (p<0,05), com os homens a valorizarem mais o design 

relativamente às mulheres, com as diferenças entre ambos estatisticamente significativas 

(p=0,039). 

7.2. Preço 

O preço é um dos aspectos mais importantes da Tiger no mercado. Os preços dos produtos 

variam entre 1 e 30€ ou acima deste valor caso se trate de um artigo de campanha, não 

existindo uma política de preços quebrados. O preço é estabelecido na Dinamarca e depois 

convertido nos diversos países onde a Tiger se encontra presente. 90% dos produtos 

comercializados têm um custo inferior a 15 €. Outro pormenor que importa frisar é que o preço 

varia quase sempre entre 1 e 10€, passado para os 15€, 20€ e 30€.  
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Na Tiger, não existe política de descontos com o consumidor final, seja sob a forma de 

vouchers, cupões ou outro tipo de promoções.  

É possível observar (ver em CD) o top dos 100 produtos mais vendidos em 2014 e no 

primeiro semestre de 2015 (com o IVA a 23%), sendo que importa frisar que todos os produtos 

com PVP de 0,50€ são vendidos 2 unidades por 1€. As barras de amendoins e as águas (1€ e 

0,50€) foram os produtos mais vendidos no ano de 2014, sendo que o produto que se encontra 

acima deste preço, as bolachas de gengibre (3€), surge na 20ª posição, com 10.004 unidades 

vendidas.  

O preço, segundo os resultados do inquérito (anexo 21), é considerado um critério “Muito 

Importante” e “Importante” para 97% dos inquiridos. O designer da Tiger, Pi Velsted, 

“Discorda” que o preço final de um produto tem uma forte influência na sua ideia de design, 

“Discorda Fortemente” que os preços praticados pela Tiger são elevados, “Concorda 

Fortemente” que os preços dos produtos da Tiger são acessíveis para a maioria dos 

consumidores e “Concorda Fortemente” que os preços são apropriados”. Para os inquiridos, 

93% Concordam Fortemente” e “Concordam” que o preço dos produtos da Tiger são acessíveis 

para a maioria dos consumidores. Cerca de 82% “Concordam Fortemente” e “Concordam” que 

o preço final de um produto tem uma forte influência na sua ideia de Design. 75% dos 

inquiridos “Discordam Fortemente” e “Discordam” que os preços dos produtos da Tiger são 

elevados e cerca de 92% “Concordam Fortemente” e “Concordam” que os preços praticados 

pela Tiger são apropriados (anexo 10).    

7.3. Comunicação 

Ao nível da comunicação, a Tiger Portugal está presente nos seguintes media online: 

Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin e Website. No caso do Facebook, este é um meio muito 

utilizado para chegar ao target primário da marca com publicações diárias de conteúdos 

relacionados com os produtos e as campanhas de cada mês, notícias da Tiger pelo mundo ou 

alguma atividade específica de determinada loja em Portugal. O Instagram é utilizado para o 

mesmo fim do que o Facebook e o Twitter é utilizado para ter contacto com a comunidade de 

clientes. O Linkedin serve para comunicar a marca numa perspectiva empresarial e o Website 

serve para demonstrar uma amostra de produtos de cada mês.  

Desde Abril de 2015 que a empresa-mãe, a Zebra, implementou, englobando os 

responsáveis de Social Media de cada país, uma plataforma, denominada “Falcon Social” nos 
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diferentes partners, que agrega os diversos meios de comunicação digitais de cada país, 

permitindo uma gestão e controlo mais eficaz dos conteúdos criados ao nível do online. 

A revista da Tiger, “Tiger em Movimento”, é outro elemento de comunicação interna que 

foi criado em Abril de 2015 (ver exemplo em CD) e que pretende unificar a comunicação 

interna da Tiger Portugal.  

A marca comunica também com os órgãos de comunicação social surgindo algumas vezes 

em revistas (Lux Woman ou VIP por exemplo) ou jornais (Expresso) e outros websites que 

servem para demonstrar alguns dos produtos de uma maneira mais económica. A Tiger 

comunica também com o cliente externo através de publicidade com flyers, posters, lonas ou 

tapumes (durante a fase de construção de uma loja) e outros materiais de marketing que, na sua 

maioria, são disponibilizados pela empresa na Dinamarca e que posteriormente são traduzidos e 

adaptados à cultura de cada país pelo Departamento de Marketing local e colocados em loja 

para distribuição (flyers), para exposição (no caso das lonas ou posters) ou comunicados 

através das redes sociais.  

Para Pi Velsted, este “Concorda” que a mensagem publicitária da Tiger é clara, “Concorda” 

que a mensagem publicitária da Tiger é criativa”, “Concorda” que a Tiger tem uma boa 

estratégia de Media e é “Neutro” em relação à coerência publicitária e actividades de relações 

públicas da Tiger.  

Segundo os resultados do questionário externo, a maioria (66%) “Concordam” que a 

mensagem da Tiger é apelativa, existe um grande equilíbrio entre “Concordo” e “Discordo” 

relativamente à estratégia da marca nos meios de comunicação tradicionais, cerca de 55% dos 

inquiridos “Concordam” que a mensagem da Tiger é criativa e existe algum equilíbrio entre as 

pessoas que “Concordam” e que “Não Concordam, nem Discordam” que a Tiger efectua 

publicidade e acções de relações públicas coerentes (ver anexo 11 e 22). 

7.4. Distribuição 

As lojas Tiger são locais divertidos para se explorar e fazer compras. As 18 lojas da Tiger 

Portugal estão localizadas maioritariamente em centros comerciais e em espaços com fluxos 

elevados de pessoas: quatro lojas no Porto, Mar Shopping, Norte Shopping, GaiaShopping, Via 

Catarina Shopping e Arrábida Shopping; uma loja em Braga no centro comercial Braga Parque; 

uma loja em Viseu, no Fórum Viseu; uma loja em Coimbra, no Dolce Vita Coimbra, nove lojas 

na Grande Lisboa, no Dolce Vita Monumental Saldanha, Dolce Vita Tejo, Spacio Olivais 

Shopping, Alegro Alfragide, Fórum Sintra, Loures Shopping, Chiado e na Rua da Prata; uma 
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loja em Setúbal, no Fórum Montijo e uma loja no Algarve, no Centro Comercial Aqua 

Portimão. A dimensão das lojas varia entre cerca de 130 m
2
 e 470 m

2
, com disposição em 

labirinto, passando por todas as secções e com o produto ao nível dos olhos dos clientes (ver 

figura 3), que leva os clientes a passarem por todas as secções até à saída da loja. Existe uma 

playlist comum nas lojas Tiger a nível internacional com músicas com um repertório que varia 

entre artistas como Elvis Presley, Ray Charles, Louis Armstrong, The Rolling Stones, entre 

outros.
8
 

O design e decoração das lojas é minimalista e de estilo escandinavo, com paredes 

brancas, pavimentos em madeira, forte iluminação a incidir sob os produtos e acessórios 

simples em materiais naturais. O lettering da fachada da loja é composto pelas letras do logo 

Tiger (ver em CD) em mono bloco, coladas numa superfície de madeira em preto. Para decorar 

o vidro da montra, é utilizado um vinil com as letras do logo Tiger recortadas a laser sob um 

vinil fosco.   

 

 

                                                           
8
 http://www.tigerstores.co.uk/tiger_tunes.html, acedido a 20 de Setembro de 2015 
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Figura 3- Exemplo de layout de loja, disposição dos produtos e entrada de loja (Tiger MAR Shopping, Tiger 

Braga Parque e Tiger Chiado).  

Fonte: Tiger Portugal 

 

O horário de funcionamento das 1ojas varia consoante o sítio onde o estabelecimento 

está localizado. Se for loja de rua, como é o caso da loja no Saldanha, Chiado e Rua da Prata, o 

horário é todos os dias das 10:00 às 19:00, sendo que no Saldanha ao domingo encerra. No caso 

das restantes lojas, que se encontram localizadas em centros comerciais, o horário de 

funcionamento é o horário normal de um centro comercial (habitualmente entre as 10:00 e as 

00:00), com algumas alterações pois existem centros comerciais cujo horário de encerramento é 

às 21:00 ou às 23:00 e existem períodos de funcionamento diferentes entre dia da semana e 

fins-de-semana e feriados. 

A comercialização dos produtos é efectuada apenas em loja, não existindo nenhuma 

plataforma de e-commerce ou outro método de compra dos produtos.  

Podemos verificar que alguns dos critérios mais valorizados nas lojas Tiger pelos inquiridos 

são justamente o “Atendimento e Simpatia dos Funcionários” com 90% em 312 respostas a 

considerarem “Muito Importante” e “Importante”. De igual forma é valorizado pelos inquiridos 

o “Ambiente de Loja” (cerca de 92% a considerarem “Muito Importante” e “Importante”), bem 

como a Localização das Lojas” (88%).   

Pi Velsted “Concorda” que os produtos da Tiger têm uma boa cobertura de distribuição, é 

“Neutro” sobre a extensão dos canais de distribuição da Tiger, “Concorda” que as lojas Tiger 

têm boa qualidade e é “Neutro” sobre a Tiger vender em mais lojas em relação às marcas 

concorrentes.  

Em relação aos clientes, das 218 respostas obtidas, 55% dos inquiridos “Concordam” que 

os produtos da Tiger têm uma boa cobertura de distribuição, 22% “Não Concordam nem 

Discordam” e 16% “Discordam”. Os resultados foram mais distribuídos relativamente à 

extensão dos canais de distribuição, 74% “Concordam” que as lojas Tiger têm boa qualidade e 
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houve maior número de respostas neutras face às vendas nas lojas Tiger, face à concorrência 

(ver anexo 12 e 23) 

8. TÁTICAS DE MARKETING 

As seguintes táticas propostas no Quadro IV, que se estendem aos quatro P’s do 

Marketing-Mix, resultam de todo o diagnóstico efectuado acerca da marca, dos inquéritos aos 

clientes e entrevista. Para que a Tiger Portugal se possa consolidar no mercado nacional, uma 

vez que se encontra numa fase de expansão, com previsão de abertura de 10 lojas em 2016, 

surgem alguns elementos do mix que impliquem um maior investimento do que outros, 

designadamente a comunicação e a distribuição, uma vez que será mais difícil sugerir 

alterações no produto e no preço que sejam efectivamente implementadas. Neste sentido, 

algumas das táticas propostas foram efetivamente implementadas durante o ano de 2015 e 

continuarão a ser aperfeiçoadas e outras servirão como proposta para implementar em 2015 e 

2016.  

 

Quadro  IV -Táticas de Marketing 

Variáveis do 

Marketing-Mix 
Táticas de Marketing 

Produto  Adaptação de produtos à cultura e identidade portuguesa – contacto com fornecedores e 

produtores nacionais para venda de produtos em parceria com a Dinamarca (conservas, 

especiarias)  

 Para os clientes que façam compras no valor mínimo de 50€, oferta de outro artigo à 

escolha do cliente até 5€ 

 Apostar no segmento empresarial – B2B (Business to Business) através da divulgação em 

feiras/congressos de produtos Tiger 

 Incluir um espaço nalgumas lojas onde dedicado à degustação de alguns dos alimentos e 

bebidas da Tiger 

Preço  Criação de Happy Hour em épocas com maior afluência de clientes, com descontos 

simbólicos em determinados artigos (acima de 10€).  

Distribuição  Plataforma de e-commerce (levantamento dos artigos em loja) 

Comunicação  Criação de uma Revista Interna – “Tiger em Movimento” (ver exemplo em CD) para ser 

impressa e divulgada junto dos colaboradores bimestralmente.  

 Criação de diversos vídeos promocionais de curta duração para serem publicados no 

Facebook  

 Durante as aberturas de loja em espaços de rua, contratar veículo publicitário (bicicleta) 

para distribuição de folhetos e animadores de rua (mágicos, mimos, bandas de música, 

malabaristas, entre outros) 

 Desenvolver, dentro do site, um separador com notícias exclusivas da Tiger Portugal 

(comunicação externa) 

 Envio de Press-Release mensal para diversos órgãos de comunicação social com interesse 

em divulgar uma marca em expansão no mercado português 

 Implementar plataforma de CRM, com inclusão de inquérito de satisfação aos clientes para 
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obter feedback e sugestões mensalmente 

 Implementar plataforma de SMS Marketing 

 Inclusão de vinil decorativo em todas as viaturas Tiger (conforme imagem em anexo no 

CD) 

 Realização de Posts Diários no Social Media (Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter)  

 Efectuar um passatempo de oferta de um artigo de campanha por mês, abrangendo o Social 

Media e dinamizá-lo em parceria com as lojas 

 Realizar eventos em loja que permitam reforçar os valores e a cultura da marca 

 Na época do Natal e Verão, realização de publicidade paga com páginas de Shopping em 

revistas com foco no segmento feminino (Caras, Caras Decoração, VIP, Lux Woman, 

Activa, Happy, Saber Viver)   

 Produzir 10.000 folhetos, trimestralmente, com ofertas específicas para o segmento 

empresarial e escolar 

 Implementação de muppies com criatividades da marca nalguns Centros Comerciais onde a 

marca está presente 

 Aumento da visibilidade através de actividades em parceria com os shoppings onde a 

marca opera 

 Parceria com bloggers elegidos pela Tiger (relacionado com lifestyle, cozinha ou 

decoração) para criar engagement e word of mouth 

 Participação em festivais de verão (Meo Sudoeste, Super Bock Super Rock, Rock in Rio, 

entre outros) ou em parceria com empresas de maior dimensão para ganhar visibilidade 

junto do mercado alvo 

 Oferta de vales em compras no valor de 20€ para os primeiros 100 clientes em aberturas de 

loja 

 Formação em Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, nível avançado. 

 Envio de newsletters externa só com ofertas da Tiger Portugal  

 Oferta de material para divulgação da marca em feiras/eventos/universidades anualmente  

 Fomentar a Responsabilidade Social com oferta de artigos adequados para crianças 

hospitalizadas da IPSS “Operação Nariz Vermelho” 

 Disponibilizar artigos para programas televisivos que se enquadrem no target da Tiger, 

ligados ao lar, decoração, artes e manualidades, cozinha, hobby, gastronomia (“Mundo de 

Sofia”, “Prato do dia”).   

 Organizar anualmente torneio de uma modalidade desportiva entre as lojas Tiger a nível 

local para promover a interacção e o envolvimento entre as equipas 

 Concurso de gastronomia interno/externo só com artigos de cozinha da Tiger  

 Criação de uma App da Tiger em Portugal com acesso a conteúdos próprios da marca 

 Apostar no Google Ad Words para potenciar e aumentar a visibilidade do website e social 

media 

 Implementação do “Tiger Day” – Reunião Anual entre todos os colaboradores para 

aproximação e contacto entre as equipas  

 Atualização do Website  

 Melhoria do Website (a nível visual)  

 Implementação de publicidade no Facebook e Instagram segmentadas para o target da 

Tiger Portugal e por área geográfica 

 Apostar em grandes entrevistas nos principais meios de comunicação onde se enquadra o 

target da Tiger 

 Patrocinar uma corrida/maratona em Lisboa  

 Aquisição de uma camara fotográfica para fazer montagens com produtos (“photo shoots”) 

 Promover iniciativas de apoio à comunidade local (Head Office) 

 Publicidade em transportes públicos (táxis/autocarros) e em outdoors 

Fonte: Elaboração Própria 
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9. ORÇAMENTO E CONTROLO 

 No Quadro V são apresentados os valores estimados para cada uma das táticas de 

marketing para 2016, bem como o respectivo cronograma para cada uma das acções do plano 

(Quadro VI), de controlo com a implementação das actividades de marketing e publicidade. No 

Quadro do anexo 24, constam os valores estimados das táticas de marketing par 2015.  

 

Quadro  V– Táticas do plano de marketing para 2016  

Atividades de Marketing e Publicidade - 2016                     Custo (€/ano) 

Apostar no Google Ad Words para potenciar e aumentar a visibilidade do website e social media - 

30€/mensalmente 
360 

Criação de uma Aplicação com conteúdos exclusivos da Tiger Portugal 
 

10.000 

Realização de um Passatempo/trimestralmente nos Social Media  
 

240 

Inclusão de vinil decorativo em todas as viaturas Tiger 
 

420 

Implementar plataforma de SMS Marketing 2.000 

Publicidade na página de Facebook e Instagram 
 

600 

Produzir 10.000 folhetos, trimestralmente, com ofertas específicas para o segmento empresarial e escolar 2.000 

Implementação de muppies com criatividades da Marca nalguns Centros Comerciais onde a marca está 

presente 
 

2.000 

Oferta de vales em compras no valor de 20€ para os primeiros 100 clientes em aberturas de loja 2.000 

Formação em Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop e Excel avançado em todos os elementos da 

equipa de Marketing 
500 

Oferta de material para ser divulgado em feiras/eventos corporativos/universidades  
 

100 

Participação em festivais de verão (Meo Sudoeste, Super Bock Super Rock, Rock in Rio, entre outros) 1.000 

Publicidade paga com páginas de Shopping em revistas  com foco no segmento feminino 

 (Caras, Caras Decoração, VIP, Lux Woman, Activa, Happy, Saber Viver)  
 

2.000 

Impressão da Revista Interna - "Tiger em Movimento" 20 exemplares  
 

400 

Fomentar a Responsabilidade Social com oferta de artigos adequados para crianças hospitalizadas da 

IPSS “Operação Nariz Vermelho” 
200 

Oferta de artigos a um ou mais bloggers de renome no segmento feminino para divulgação da marca 

Tiger  
50 

Patrocinar uma corrida/maratona em Lisboa  2.000 

3 vídeos promocionais para o Facebook  600 

Interação com os clientes nas aberturas em lojas de rua com a contratação de um Mágico 550 

Aluguer de Media Bike com promotor para distribuição de folhetos na rua 
 

300 

Publicidade em transportes públicos (táxis/autocarros) 2.000 

Adquirir uma camara fotográfica e fazer montagens com produtos (photo shoots) 300 

Implementação do “Tiger Day” – Reunião Anual entre todos os colaboradores para aproximação e 

contacto entre as equipas 
500 

TOTAL 30.120 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Quadro  VI– Cronograma 

 

  

Ações Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Produto Adaptação de produtos à cultura e identidade portuguesa (conservas, especiarias) 

Para os clientes que façam compras no valor mínimo de 50€, oferta de outro artigo à escolha do cliente até 5€

Incluir um espaço nalgumas lojas onde dedicado à degustação de alguns dos alimentos e bebidas da Tiger

Apostar no segmento empresarial – B2B (Business to Business) através da divulgação em feiras/congressos de produtos Tiger

Preço Criação de Happy Hour em épocas com  maior afluência de clientes, com descontos simbólicos em determinados artigos (acima de 10€)

Distribuição Plataforma de e-commerce  (levantamento dos artigos em loja)

Criação de uma Revista Interna – “Tiger em Movimento” (ver exemplo em CD) para ser impressa e divulgada junto dos colaboradores 

bimestralmente 

Criação de diversos vídeos promocionais de curta duração para serem publicados no Facebook 

Veículo publicitário (bicicleta) para distribuição de folhetos e animadores de rua 

Desenvolver, dentro do site, um separador com notícias exclusivas da Tiger Portugal (comunicação externa)

Envio de Press-Release 

Implementar plataforma de CRM, com inclusão de inquérito de satisfação aos clientes para obter feedback e sugestões mensalmente

Implementar plataforma de SMS Marketing

Inclusão de vinil decorativo em todas as viaturas Tiger 

Realização de Posts diários no Social Media (Facebook, Instagram, Linkedin e Twitter) 

Efectuar 1 passatempo de oferta de um artigo de campanha por mês, abrangendo o Social Media e dinamizá-lo em parceria com as lojas

Realizar eventos em loja que permitam reforçar os valores e a cultura da marca

Publicidade em revistas com foco no segmento feminino (Caras, Caras Decoração, VIP, Lux Woman, Activa, Happy, Saber Viver)  

Comunicação Produzir 10.000 folhetos trimestralmente com ofertas específicas para o segmento empresarial e escolar

Implementação de muppies com criatividades da Marca nalguns Centros Comerciais onde a marca está presente

Parcerias com bloggers elegidos pela Tiger (relacionado com lifestyle, cozinha ou decoração) 

Participação em festivais de verão 

Oferta de vales em compras no valor de 20€ para os primeiros 100 clientes em aberturas de loja

Formação em Adobe Illustrator, InDesign, Photoshop, avançado.

Envio de newsletters externa 

Oferta de material para divulgação da marca em feiras/eventos/universidades

Fomentar a Responsabilidade Social com oferta de artigos adequados para crianças hospitalizadas da IPSS “Operação Nariz Vermelho”

Disponibilizar artigos para programas televisivos   

Organizar anualmente torneio de uma modalidade desportiva entre as lojas Tiger 

Concurso de gastronomia interno/externo só com artigos de cozinha da Tiger 

Criação de uma App da Tiger em Portugal com acesso a conteúdos próprios da marca

Apostar no Google Ad Words para potenciar e aumentar a visibilidade do website e social media

Implementação do “Tiger Day” 

Atualização do Website 

Melhoria do Website (a nível visual) 

Implementação de publicidade no Facebook e Instagram

Apostar em grandes entrevistas nos principais meios de comunicação

Patrocinar uma corrida/maratona em Lisboa 

Promover iniciativas de apoio à comunidade local (Head Office)

Publicidade em transportes públicos (táxis/autocarros)

Aquisição de uma câmara fotográfica e fazer montagens com produtos (“photo shoots”)
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CONCLUSÕES 

Nesta fase de expansão da Tiger, a notoriedade é muito importante, uma vez que para 

continuar a ter sucesso em Portugal é fundamental captar a atenção e ficar na memória dos seus 

clientes. Até atingir a consolidação no mercado português, é essencial que a Tiger se posicione 

na mente do consumidor como uma marca que comercializa uma grande variedade de produtos, 

de design escandinavo, a preços muito acessíveis.    

A queda do poder de compra por parte das famílias, o IVA a 23%, o budget reduzido 

para mais iniciativas de marketing durante a fase de expansão, ou mesmo o rápido crescimento 

da marca poderão constituir-se como um eventual problema, nomeadamente ao nível da criação 

de valor para o cliente de forma sustentada e no aumento da visibilidade junto dos clientes.   

Conclui-se que os resultados obtidos através do questionário ao designer da Tiger 

corroboram os resultados do questionário externo realizado junto dos clientes. É unânime que, 

dos nove critérios analisados, os aspectos mais valorizados pelos inquiridos e que distinguem a 

marca da concorrência são justam ente o design dos produtos (opinião partilhada 

maioritariamente pelos indivíduos do sexo feminino), o preço, a originalidade e a variedade. O 

que se comprova no resultado do inquérito, com a Tiger a ser o segundo local (seguido do 

IKEA), onde os inquiridos mais efetuaram compras no último ano. Uma percentagem 

igualmente significativa dos inquiridos associa a marca Tiger ao design e à qualidade. Os 

critérios mais importantes na conceção dos produtos, como referido por Pi Velsted, abrangem a 

categoria, a forma, o tamanho, a cor, o material ou o preço.  

  O preço, como referido, é um critério muito valorizado, sendo que a maioria dos 

inquiridos considera que os preços praticados pela Tiger são apropriados e acessíveis para a 

maioria dos consumidores, apesar de uma percentagem elevada ter considerado que o preço 

tem uma forte influência na sua ideia de design.  

Apesar da maioria dos inquiridos terem avaliado de forma bastante positiva as lojas Tiger, 

existe ainda a possibilidade de, no futuro, alargar os canais de distribuição, designadamente 

através da criação de uma plataforma e-commerce, na qual os clientes poderiam levantar em 

loja os produtos selecionados online.  

Relativamente à satisfação com a marca, 55% em 218 inquiridos afirmaram estar 

“Muito Satisfeitos” com a Tiger Portugal e 44 % afirmaram estar “Satisfeitos” (anexo 13), o 

que evidencia que, à luz dos critérios analisados e tendo em conta o sucesso repentino da 
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marca, constituem excelentes indicadores para a marca definitivamente se afirmar em Portugal 

nos próximos anos.  

Segundo os resultados obtidos no inquérito, 75% do total de respostas obtidas (419) 

conhece a Tiger, contudo 25% não têm conhecimento da marca, o que reforça a necessidade de 

se apostar em mais iniciativas que contribuam para aumentar a sua visibilidade (anexo 14). Por 

outro lado, no conjunto dos indivíduos que conhecem a Tiger, estes tiveram contacto pela 

primeira vez com a marca maioritariamente através das lojas (60%), através de amigos (29%) e 

26% pela Internet e Redes Sociais (anexo 15). Desta forma, torna-se imperativo apostar cada 

vez mais em iniciativas de marketing digital para se chegar com maior eficácia ao target da 

Tiger Portugal, nomeadamente através das redes sociais, que são cada vez mais utilizadas pelos 

potenciais consumidores da Tiger e uma aposta frequente dos seus concorrentes diretos.  

Diversas táticas foram sugeridas para serem implementadas entre 2015 e 2016 com o 

objetivo primário de aumentar a visibilidade da marca, incrementar as vendas e dinamizar e 

promover a comunicação interna – algumas delas já foram implementadas, como a revista 

interna, as parcerias com bloggers, a dinamização de passatempos e a divulgação da marca nos 

meios de comunicação. Outras poderão vir a ser implementadas a curto prazo e algumas 

eventualmente irão exigir mais tempo até se concretizarem. Porém, é de realçar que, atendendo 

ao ritmo elevado de crescimento do número de lojas até ao final de 2018, é fundamental 

assegurar, paralelamente, uma estratégia de marketing eficaz. Este plano de marketing vai 

contribuir para que a Tiger aumente a notoriedade no mercado português junto dos seus clientes 

e potenciais clientes e focar-se na criação de valor, sendo que a grande aposta passa, numa 

primeira fase, por ações ao nível do marketing digital. 

 Indubitavelmente, a marca dispõe de todas as condições para se afirmar como uma das 

maiores retalhistas nos próximos anos mas para que tal aconteça, não poderá ser ignorado o 

contributo que o marketing irá desempenhar – nesta fase como o motor que vai contribuir para 

a marca aumentar a notoriedade junto do consumidor português, para mais tarde, quando o 

ritmo de expansão das lojas abrandar, vir a ter um papel igualmente decisivo na consolidação 

da marca em Portugal. 

Ao nível da comunicação, existem ainda diversas áreas que a marca pode e deve 

explorar. Porém, nesta fase de expansão, dado o elevado investimento que é necessário para 

efetuar publicidade nos meios tradicionais regularmente, seria fundamental para a Tiger investir 

num maior número de ações nos novos meios de comunicação, designadamente através de 

publicidade paga no Facebook e no Instagram, na adoção do Google Ad Words, através da 
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implementação de uma plataforma de CRM e de SMS marketing, bem como pela criação de 

uma aplicação móvel com conteúdos exclusivos da Tiger Portugal. Estas ações seriam 

relevantes para ajudar na criação de valor para os seus clientes. Seria também importante, a 

médio prazo, alargar a equipa de marketing de forma a poder concretizar as ações propostas. 

Em termos de comunicação interna, a impressão regular da revista interna e posterior 

divulgação em cada uma das lojas, bem como a realização de diligências no sentido de agregar 

todos os colaboradores em iniciativa comuns, serão dois objetivos a executar no curto prazo. 

Ao nível de responsabilidade social, a promoção e dinamização de iniciativas de apoio a 

instituições de cariz solidário, assim como a adoção de medidas de auxílio à comunidade local 

entre os elementos da sede é importante para que a Tiger Portugal se afirme junto dos seus 

stakeholders como uma marca socialmente ativa e responsável.    

 Recomenda-se que, no futuro, assim que a marca alcançar um número considerável de 

lojas, de forma a não perder clientes ou a diminuir as suas vendas, sugere-se que este plano de 

marketing seja actualizado anualmente e ajustado ao contexto da Tiger no mercado.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Entrevista a Pi Velsted, Senior Designer da Tiger 

 

 
                Lisbon, 14th May, 2015. 

Dear Sir/ Madam, 

 

 You are being asked to participate in a research study conducted by João Marques from ISEG - 

Lisbon School of Economics and Management.  The purpose of this study is to create a Marketing Plan 

for Tiger Portugal.  This study will contribute to the researcher’s completion of his Master’s Thesis. 

 

 You will be asked to provide answers to a series of questions related to Tiger’s product design 

process.  

 The results of this research will be presented at Master’s Thesis defense. While individual 

responses are obtained and recorded anonymously and kept in the strictest confidence, aggregate data 

will be presented representing averages or generalizations about the responses as a whole.   

 Participation in this study will require 15 minutes of your time.   

If you have questions or concerns during the time of your participation in this study, or after its 

completion or you would like to receive a copy of the final aggregate results of this study, please 

contact: 

 

Student: Advisor: 

João Marques Prof. Joanna Santiago 

 ISEG - Department of Management 

 Rua Miguel Lupi nº20 

1249-078 Lisboa  

Portugal 

Joaofmarques28@gmail.com 

jm.tigerstores@gmail.com 

 

joannas@iseg.ulisboa.pt 

 

Sincerely, 

 

 

João Marques 

 

SURVEY QUESTIONS 

 

Part I – Personal Information 

 

For how long have you been working for Tiger? (please fill in the number) 

 

mailto:Joaofmarques28@gmail.com
mailto:jm.tigerstores@gmail.com
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9 years 
 

What is your current job position? 

 

Senior Designer 
 

In how many Tiger’s products creation/design have you participated?  

 

Thousands of products 
 

What is/are the “star” product/s that you have designed? 

 

Educational books for children 
 

Part II – Design Thinking 

 

Whom do you think is/are the person/s behind Tiger’s Design Thinking? Is there one person or do you 

work as a team? (please explain in a few sentences) 

 

Our Creative Director together with our in-house Design Department  
 

What is the process from the moment you design a Tiger’s product until it goes to the stores? (please 

explain in a few sentences) 

 

The Buying Department decides on buying a product. The product is handed over to the 

designers, who will apply a design for the product that fits with the surrounding products in the 

shops at the time the product is in the stores. The designs for the products are changed on a 

monthly basis, and are created in themes relevant to the season.  
 

What are the specifications you normally follow while designing a product? (product category, shape, 

size, color, material, price?) (please explain in a few sentences) 

 

The specifications taken into consideration are all of the above when designing a product; product 

category, shape, size, color, material, price. The aim for the design is to make a good design that 

fits into our product range while suited for the single product, that fits the material and shape – 

and that is profitable.  

 

Is every product is a brand new invention or do you usually readapt existing products by adding your 

"special touch"? (please explain in a few sentences) 

 

The Design Department creates a mix of industrial design (new products) and applied design, that 

is design added to existing products.  
 

Part III – Marketing-Mix Elements in Design Process 

 

The following section considers the elements of marketing mix that might have influence the product 

design process. Please choose one number from 1 to 5, where 1= strongly agree, 5= strongly disagree 

for each statement. 

 

 

 

Product 

-1- 

Strongly 

Agree 

-2- 

Agree 

-3- 

Neutral 

-4- 

Disagree 

-5- 

Strongly 

Disagree 
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Do you agree that Tiger’s product design 

and style is very different from the existing 

competition? 

1 2 3 4 5 

Do you agree that the Tiger’s products are 

recognizable amongst the competition? 
1 2 3 4 5 

Do you agree that the Tiger’s product is of 

a good quality? 
1 2 3 4 5 

Do you agree that the packaging is 

important? 
1 2 3 4 5 

Do you agree that customers associate 

Tiger’s product with a good design? 
1 2 3 4 5 

Price 

-1- 

Strongly 

Agree 

-2- 

Agree 

-3- 

Neutral 

-4- 

Disagree 

-5- 

Strongly 

Disagree 

Do you agree that the preferred final price 

of a product has a strong influence on your 

design idea? 

1 2 3 4 5 

Do you agree that the prices of Tiger’s 

products are high? 
1 2 3 4 5 

Do you agree that the Tiger’s products 

prices are affordable for the most 

customers?  
1 2 3 4 5 

Do you agree that the Tiger’s product 

prices are appropriate? 
1 2 3 4 5 

Place 

-1- 

Strongly 

Agree 

-2- 

Agree 

-3- 

Neutral 

-4- 

Disagree 

-5- 

Strongly 

Disagree 

Do you agree that Tiger’s products have 

good distribution coverage? 
1 2 3 4 5 

Do you agree that Tiger’s distribution 

channels are long? 
1 2 3 4 5 

Do you agree that Tiger stores are of good 

quality? 
1 2 3 4 5 

Do you agree that Tiger sells in more stores 

than its competing brands?  

 

1 2 3 4 5 

Promotion 

-1- 

Strongly 

Agree 

-2- 

Agree 

-3- 

Neutral 

-4- 

Disagree 

-5- 

Strongly 

Disagree 

Do you agree that the Tiger’s advertising 

message is clear? 
1 2 3 4 5 

Do you agree that the Tiger’s advertising 

message is creative? 
1 2 3 4 5 

Do you agree that Tiger has a good media 

strategy? 
1 2 3 4 5 

Do you agree that Tiger uses a coherent 

publicity and public relations activities? 
1 2 3 4 5 

 

Part IV – Commercial Image and Reputation 

 

The following section considers the elements related with Tiger Stores commercial image and 

reputation. Please choose one number from 1 to 5, where 1= strongly agree, 5= strongly disagree for 

each statement. 

 

Tiger Stores Commercial Image 

-1- 

Strongly 

Agree 

-2- 

Agree 

-3- 

Neutral 

-4- 

Disagree 

-5- 

Strongly 

Disagree 

Do you agree that Tiger Stores offer a wide 

range of products? 
1 2 3 4 5 

Do you agree that Tiger Stores offer 

products of high quality? 
1 2 3 4 5 

Do you agree that Tiger Stores offer 

products of unique design? 
1 2 3 4 5 
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Do you agree that it is comfortable buying 

at Tiger Stores? 
1 2 3 4 5 

Do you agree that Tiger Stores offer good 

prices? 
1 2 3 4 5 

Do you agree that employees at Tiger 

Stores are knowledgeable? 
1 2 3 4 5 

Do you agree that Tiger Stores have loyal 

customers? 
1 2 3 4 5 

Do you agree that the Tiger Stores are 

well-known? 
1 2 3 4 5 

 

Tiger Reputation 

-1- 

Strongly 

Agree 

-2- 

Agree 

-3- 

Neutral 

-4- 

Disagree 

-5- 

Strongly 

Disagree 

Do you agree that Tiger is a company 

concerned about environment? 
1 2 3 4 5 

Do you agree that the Tiger is a company 

that has plenty of experience? 
1 2 3 4 5 

Do you agree that the Tiger adapts to local 

culture and traditions? 
1 2 3 4 5 

Do you agree that Tiger strives to introduce 

new products to the market? 
1 2 3 4 5 

Do you agree that Tiger is a company with 

a great future? 
1 2 3 4 5 

 

Thank you for participation! 

 

Anexo 2 – Questionário Clientes 

Questionário Clientes Tiger 

O presente questionário tem como objectivo responder a um conjunto de questões que irão auxiliar o 
desenvolvimento de um Plano de Marketing para a empresa Tiger Portugal, realizado no âmbito do 
Mestrado em Marketing do Instituto Superior de Economia e Gestão. O questionário demora cerca de 
10 minutos a preencher. Pedimos a maior sinceridade nas respostas.Todas as respostas serão 
anónimas, sendo que os dados recolhidos serão utilizados de forma agrupada.  
 
P1 Conhece a cadeia de retalho de origem dinamarquesa Tiger? 
 Sim (1) 
 Não (2) 
P1.1 Como é que conheceu a Tiger? 
 Amigos (1) 
 Internet (2) 
 Redes Sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Blogues) (3) 
 Familiares (4) 
 Através das Lojas (5) 
 Outro. Qual? (6)  
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P1.2 Quais os critérios que mais valoriza numa loja Tiger? 

 Muito 
Importante (1) 

Importante (2) Indiferente (3) Pouco 
Importante (4) 

Nada 
Importante (5) 

Preço (1)           

Qualidade dos 
Produtos (2) 

          

Design (3)           

Variedade (4)           

Atendimento e 
Simpatia dos 

Funcionários (5) 
          

Localização das 
Lojas (6) 

          

Ambiente de 
Loja (7) 

          

Constante 
entrada de 

novos Produtos 
(9) 

          

Originalidade 
dos Produtos 

(10) 
          

 
P2 Tem por hábito fazer compras de utilitários domésticos (artigos para o lar)? 
 Sim (1) 
 Não (2) 
P2.1 Com que frequência? 
 Diariamente (1) 
 Semanalmente (2) 
 Mensalmente (3) 
 Várias Vezes por Ano (4) 
 Nunca (6) 
P3 Em quais das seguintes lojas efectuou compras no último ano? (pode assinalar até 3 opções) 
 Tiger (10) 
 CASA (1) 
 A Loja do Gato Preto (2) 
 Espaço Casa (3) 
 Loja Viva (4) 
 Zara Home (5) 
 Ale Hop (6) 
 IKEA (7) 
 Área (8) 
 Outra (9) 
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P4 Quando faz compras na Tiger, que tipo de produtos costuma comprar? (pode assinalar até 3 
opções) 
 Produtos para o Lar (1) 
 Produtos de Festa (2) 
 Produtos para oferta (3) 
 Produtos de Papelaria/Escritório (4) 
 Produtos de Manualidades (DIY – “Do it Yourself”) (5) 
 Jogos/Brinquedos (6) 
 Têxteis, Óculos e Acessórios (7) 
 Artigos de Higiene (8) 
 Utilidades, Alimentos e Bebidas (9) 
 Outro. Qual? (10) ____________________ 
 
P5 Por norma quanto é que gasta, em média, cada vez que efectua compras nas Lojas Tiger? 
 Até 5€ (1) 
 Entre 5,1€ a 10€ (2) 
 Entre 10,1€ a 20€ (3) 
 Entre 20,1€ a 30€ (4) 
 Entre 30,1€ a 40€ (5) 
 Entre 40,1€ a 50€ (6) 
 Mais de 50€ (7) 
 
P6 Produto 

 Concordo 
Fortemente (1) 

Concordo (2) Não Concordo, nem 
Discordo (3) 

Discordo (4) Discordo 
Fortemente (5) 

Concorda que o Design dos produtos da 
Tiger é muito diferente da concorrência? 

(1) 
          

Concorda que os produtos da Tiger são 
reconhecidos entre a concorrência? (2) 

          

Concorda que os Produtos da Tiger têm 
boa qualidade? (3) 

          

Para si o Packaging (embalagem) é 
importante? (4) 

          

Concorda que os clientes associem a 
Tiger ao Design e à qualidade? (5) 

          

 
P6.1 Preço 

 Concordo 
Fortemente (1) 

Concordo 
(2) 

Não Concordo, 
nem Discordo (3) 

Discordo 
(4) 

Discordo 
Fortemente (5) 

Concorda que o preço final de um 
produto tem uma forte influência na sua 

ideia de Design? (1) 
          

Concorda que os preços dos produtos da 
Tiger são elevados? (2) 

          

Concorda que o preço dos produtos da 
Tiger são acessíveis para a maioria dos 

consumidores? (3) 
          

Considera os preços praticados pela 
Tiger apropriados? (4) 
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P6.2 Distribuição 

 

P6.3 Comunicação 

P7 Qual é o seu grau de satisfação global com a Tiger? 
 Muito Satisfeito (1) 
 Satisfeito (2) 
 Indiferente (3) 
 Pouco Satisfeito (4) 
 Nada Satisfeito (5) 

 Concordo 
Fortemente (1) 

Concordo (2) Não Concordo, 
nem Discordo 

(3) 

Discordo (4) Discordo 
Fortemente (5) 

Concorda que os 
produtos da Tiger têm 
uma boa cobertura de 

distribuição? (1) 

          

Considera que os canais 
de distribuição da Tiger 

são extensos? (2) 
          

Concorda que as lojas 
Tiger têm boa qualidade? 

(3) 
          

Concorda que a Tiger 
vende mais nas suas lojas 

do que a sua 
concorrência? (4) 

          

 Concordo 
Fortemente (1) 

Concordo (2) Não Concordo, 
nem Discordo 

(3) 

Discordo (4) Discordo 
Fortemente (5) 

Concorda que a 
mensagem da Tiger é 
clara e apelativa? (1) 

          

Concorda que a 
mensagem da Tiger é 

criativa? (2) 
          

Concorda que a Tiger tem 
uma boa estrategia nos 
Meios de Comunicação 

(Tv, Rádio, Imprensa, 
Digital) (3) 

          

Concorda que a Tiger faz 
publicidade e acções de 

Relações Públicas 
coerentes? (4) 

          



   Plano de Marketing – Tiger Portugal 

46 
João Marques 
 

P8 Sexo 
 Masculino (1) 
 Feminino (2) 
P8.1 Idade 
 Até 18 anos (1) 
 19-25 anos (2) 
 26-30 anos (3) 
 31-40 anos (4) 
 41-50 anos (5) 
 51-60 anos (6) 
 Mais do que 60 anos (7) 
P8.2 Rendimento Mensal Líquido 
 Até 500€ (1) 
 501€-1000€ (2) 
 1001€-2000€ (3) 
 2001€-3000€ (4) 
 Mais de 3000€ (5) 
P8.3 Gastos com artigos para o Lar/Decoração?(Por mês) 
 Até 10€ (1) 
 Entre 11€ e 20€ (2) 
 Entre 21€ e 30€ (3) 
 Entre 31€ e 40€ (4) 
 Entre 41€ e 50€ (7) 
 Entre 51€ e 60€ (5) 
 Mais de 60€ (6) 
P8.4 Considera-se uma pessoa criativa e Inovadora? 
 Sim (1) 
 Não (2) 
 
Obrigado pela sua participação!  

 

Anexo 3 – Resultados do Item: “Tem por hábito fazer compras de utilitários domésticos 

(artigos para o lar)?” 

 

# Answer   
 

Response % 
1 Sim   

 

332 79% 
2 Não   

 

86 21% 

 Total  418 100% 
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Com que frequência? 

 
# Answer   

 

Response % 
1 Diariamente   

 

9 3% 
2 Semanalmente   

 

42 13% 
3 Mensalmente   

 

107 32% 
4 Várias Vezes por Ano   

 

172 52% 
6 Nunca   

 

2 1% 

 Total  332 100% 

 

Anexo 4 - Caracterização social dos inquiridos: Resultados descritivos 

 

# Answer   
 

Response % 
1 Masculino   

 

94 23% 
2 Feminino   

 

323 77% 

 Total  417 100% 

 



   Plano de Marketing – Tiger Portugal 

48 
João Marques 
 

 

# Answer   
 

Response % 
1 Até 18 anos   

 

2 0% 
2 19-25 anos   

 

126 30% 
3 26-30 anos   

 

91 22% 
4 31-40 anos   

 

113 27% 
5 41-50 anos   

 

58 14% 
6 51-60 anos   

 

18 4% 
7 Mais do que 60 anos   

 

9 2% 

 Total  417 100% 

 

Rendimento Mensal Líquido dos Inquiridos 

 

# Answer   
 

Response % 

1 Até 500€   
 

112 27% 

2 501€-1000€   
 

185 44% 

3 1001€-2000€   
 

89 21% 

4 2001€-3000€   
 

22 5% 

5 Mais de 3000€   
 

9 2% 

 Total  417 100% 

 

 

 

 

 



   Plano de Marketing – Tiger Portugal 

49 
João Marques 
 

Considera-se uma pessoa criativa e inovadora? 

 

# Answer   
 

Response % 
1 Sim   

 

366 88% 
2 Não   

 

51 12% 

 Total  417 100% 

     

 

Gastos com artigos para o Lar/Decoração?(Por mês) 

 

# Answer   
 

Response % 
1 Até 10€   

 

124 30% 
2 Entre 11€ e 20€   

 

92 22% 
3 Entre 21€ e 30€   

 

91 22% 
4 Entre 31€ e 40€   

 

45 11% 
5 Entre 51€ e 60€   

 

12 3% 
6 Mais de 60€   

 

21 5% 
7 Entre 41€ e 50€   

 

32 8% 

 Total  417 100% 
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Anexo 5 – Resultados do item: “Em quais das seguintes lojas efectuou compras no último 

ano?” 

 

# Answer   
 

Response % 
1 CASA   

 

113 27% 
2 A Loja do Gato Preto   

 

130 31% 
3 Espaço Casa   

 

160 38% 
4 Loja Viva   

 

21 5% 
5 Zara Home   

 

74 18% 
6 Ale Hop   

 

51 12% 
7 IKEA   

 

282 67% 
8 Área   

 

23 6% 
9 Outra   

 

41 10% 
10 Tiger   

 

218 52% 

 

Anexo 6 – Resultados do Item: “Quando faz compras na Tiger, que tipo de produtos 

costuma comprar?” 

 

# Answer   
 

Response % 
1 Produtos para o Lar   

 

145 67% 

2 Produtos de Festa   
 

45 21% 

3 Produtos para oferta   
 

98 45% 

4 Produtos de Papelaria/Escritório   
 

95 44% 

5 
Produtos de Manualidades (DIY – “Do it 

Yourself”) 
  

 

36 17% 



   Plano de Marketing – Tiger Portugal 

51 
João Marques 
 

6 Jogos/Brinquedos   
 

59 27% 

7 Têxteis, Óculos e Acessórios   
 

23 11% 

8 Artigos de Higiene   
 

13 6% 

9 Utilidades, Alimentos e Bebidas   
 

78 36% 

10 

Outro. Qual? 

 
Media 
Produtos de desporto 
Especiarias 

  
 

3 1% 

 

Anexo 7 - Cruzamento de variáveis “Sexo” e “Concorda que o Design dos Produtos da 

Tiger é muito diferente da Concorrência?” 
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Anexo 8 - Resultados do questionário na componente “Produto” 

 

 

# Question 
Concordo 

Fortemente 
Concordo 

Não 
Concordo, 

nem Discordo 
Discordo 

Discordo 
Fortemente 

Total 
Responses 

Mean 

1 

Concorda que o 
Design dos 
produtos da Tiger é 
muito diferente da 
concorrência? 

92 108 14 4 0 218 1.68 

2 

Concorda que os 
produtos da Tiger 
são reconhecidos 
entre a 
concorrência? 

52 122 38 6 0 218 1.99 

3 

Concorda que os 
Produtos da Tiger 
têm boa 
qualidade? 

30 144 33 11 0 218 2.11 

4 
Para si o Packaging 
(embalagem) é 
importante? 

52 119 38 7 2 218 2.03 

5 

Concorda que os 
clientes associem a 
Tiger ao Design e à 
qualidade? 

58 122 27 11 0 218 1.96 
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Anexo 9 – Resultados do Item: “Quais os Critérios que mais valoriza numa loja Tiger?” 
 

 

# Question 
Muito 

Importante 
Importante Indiferente 

Pouco 
Importante 

Nada Importante 
Total 

Responses 
Mean 

1 Preço 187 117 6 2 0 312 1.43 

2 
Qualidade dos 
Produtos 

153 143 9 7 0 312 1.58 

3 Design 162 142 7 1 0 312 1.51 
4 Variedade 170 128 12 2 0 312 1.51 

5 
Atendimento e 
Simpatia dos 
Funcionários 

164 117 26 5 0 312 1.59 

6 
Localização das 
Lojas 

124 151 33 4 0 312 1.73 

7 
Ambiente de 
Loja 

148 139 20 3 2 312 1.63 

8 

Constante 
entrada de 
novos 
Produtos 

148 131 27 6 0 312 1.65 

9 
Originalidade 
dos Produtos 

211 96 4 1 0 312 1.34 

Anexo 10 - Resultados do questionário na componente “Preço” 

 

Preço Qualidade dos Produtos Design Variedade Atendimento e Simpatia 
dos Funcionários

Localização das Lojas Ambiente de Loja Constante entrada de 
novos Produtos

Originalidade dos 
Produtos
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# Question 
Concordo 

Fortemente 
Concordo 

Não 
Concordo, 

nem Discordo 
Discordo 

Discordo 
Fortemente 

Total 
Responses 

Mean 

1 

Concorda que o 
preço final de um 
produto tem uma 
forte influência na 
sua ideia de Design? 

64 114 30 10 0 218 1.94 

2 

Concorda que os 
preços dos produtos 
da Tiger são 
elevados? 

2 10 42 122 42 218 3.88 

3 

Concorda que o 
preço dos produtos 
da Tiger são 
acessíveis para a 
maioria dos 
consumidores? 

75 128 12 3 0 218 1.74 

4 
Considera os preços 
praticados pela 
Tiger apropriados? 

53 147 15 3 0 218 1.85 

 

Anexo 11 – Resultados do questionário na componente “Comunicação” 

 

 

 

 

# Question 
Concordo 

Fortemente 
Concordo 

Não Concordo, 
nem Discordo 

Discordo 
Discordo 

Fortemente 
Total Responses Mean 

1 
Concorda que a 
mensagem da Tiger é 
clara e apelativa? 

50 144 20 3 1 218 1.90 

2 
Concorda que a 
mensagem da Tiger é 
criativa? 

77 119 20 2 0 218 1.76 

3 

Concorda que a Tiger 
tem uma boa 
estrategia nos Meios 
de Comunicação (Tv, 
Rádio, Imprensa, 
Digital) 

16 60 62 62 18 218 3.03 

4 

Concorda que a Tiger 
faz publicidade e 
acções de Relações 
Públicas coerentes? 

13 82 72 38 13 218 2.80 
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Anexo 12 - Resultados do questionário na componente “Distribuição” 

 

# Question 
Concordo 

Fortemente 
Concordo 

Não 
Concordo, 

nem 
Discordo 

Discordo 
Discordo 

Fortemente 
Total 

Responses 
Mean 

1 

Concorda que 
os produtos da 
Tiger têm uma 
boa cobertura 
de 
distribuição? 

15 119 48 34 2 218 2.49 

2 

Considera que 
os canais de 
distribuição da 
Tiger são 
extensos? 

5 89 85 37 2 218 2.73 

3 

Concorda que 
as lojas Tiger 
têm boa 
qualidade? 

39 161 14 3 1 218 1.93 

4 

Concorda que 
a Tiger vende 
mais nas suas 
lojas do que a 
sua 
concorrência? 

20 76 112 10 0 218 2.51 

Anexo 13 – Resultados do Item: “Qual o seu grau de Satisfação Global com a Tiger?” 
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# Answer   
 

Response % 

1 
Muito 
Satisfeito 

  
 

120 55% 

2 Satisfeito   
 

96 44% 
3 Indiferente   

 

2 1% 

4 
Pouco 
Satisfeito 

  
 

0 0% 

5 Nada Satisfeito   
 

0 0% 

 Total  218 100% 

Anexo 14 – Resultados do Item: “Conhece a cadeia de Retalho de Origem Dinamarquesa 

Tiger?” 

 

# Answer   
 

Response % 
1 Sim   

 

313 75% 
2 Não   

 

106 25% 

 Total  419 100% 
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Anexo 15 – Resultados do Item: “Como é que conheceu a Tiger?” 

 

# Answer   
 

Response % 
1 Amigos   

 

90 29% 
2 Internet   

 

42 13% 

3 
Redes Sociais (Facebook, Instagram, Twitter, 
Blogues) 

  
 

31 10% 

4 Familiares   
 

18 6% 
5 Através das Lojas   

 

187 60% 
6 Outro. Qual?   

 

20 6% 

 

Anexo 16 - Quadro de Demonstração de Resultados Dezembro 2014 

Fonte: Tiger Portugal 
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Anexo 17 - Quadro de vendas ano 2015 (até à semana 27) 

 

Fonte: Tiger Portugal 

 

Anexo 18 - Quadro de Análise SWOT 

 

Fonte: Wood, 2010, p.28 

 

Anexo 19 - Quadro de Estatística Descritiva do Componente Produto 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Anexo 20 - Teste de Mann-Whitney para 2 Amostras Independentes 

 

H0: Homens e Mulheres valorizam o critério Design de igual forma 

H1: Homens e Mulheres valorizam o critério Design de forma diferente  

 
 

H0: Homens e Mulheres valorizam o critério Qualidade dos Produtos de igual forma 

H1: Homens e Mulheres valorizam o critério Qualidade dos Produtos de forma diferente  
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Anexo 21 - Quadro com Estatística Descritiva 

do Componente Preço 
 

Anexo 22 - Quadro com Estatística 

Descritiva do Componente Comunicação 

 

  

 

Anexo 23 - Quadro com Estatística Descritiva do Componente Distribuição 

 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Anexo 24 - Quadro com táticas do plano de marketing para 2015 

Atividades de Marketing e Publicidade - 2015                                          Custo (€/ano) 

Implementar plataforma de CRM, com inquérito de satisfação aos clientes para obter feedback e 

sugestões mensalmente  
1.000 

Um Passatempo nos Social Media  
 

240 

Publicidade (2 páginas) em 3 revistas com audiência maioritariamente feminina 

(Caras, Activa, Lux, Caras Decoração, Saber Viver, Lux Woman) 
 

6.000 

Google Adwords - 30€ p/mês 360 

Publicidade na página de Facebook e Instagram (período de Natal) 100 

Oferta de vales em compras no valor de 20€ para os primeiros 100 clientes em aberturas de loja 2.000 

Oferta de material para ser divulgado em feiras/eventos/universidades 100 

Fomentar a Responsabilidade Social com oferta de artigos adequados para crianças 

hospitalizadas da IPSS “Operação Nariz Vermelho”  
200 

Impressão de 20 revistas de Comunicação Interna (1 por loja)  100 

Oferta de artigos a bloggers de renome no segmento feminino  50 

TOTAL 10.150 
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Anexo 25 - Índice do CD 

 

1. Exemplos de Produtos nas diferentes categorias  

2. Top 100 dos Produtos mais vendidos em 2014 e até Junho 2015 

3. I e II edição da Revista Interna da Tiger – “Tiger em Movimento” 

4. Exemplos de Parcerias com Bloggers 

5. Exemplo de publicidade em viaturas da Tiger  

6. Exemplo de parceria com programas televisivos 


