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Introdução  
  
 
O presente trabalho é parte integrante das atividades do projeto SIAC Speed Up: 
Materiais de Construção 4.0 e visa sensibilizar e capacitar o tecido empresarial no 
sentido de efetuar mudanças imprescindíveis ao crescimento sustentável dos negócios 
e, ao mesmo tempo, informar sobre metodologias organizativas que contribuam para 
as boas práticas de gestão.  

A oportunidade e a relevância do tema, Click & Collect (C&C), a nova logística, decorre 
do facto de ser parte dos processos de vendas online (e-commerce), contribuir para a 
digitalização das empresas e promover melhorias significativas na comunicação com os 
mercados-alvo.  
 
Tal relevância também se deve ao crescimento das transações via digital (website + 
Marketplace + app), imputável à evolução das tecnologias que estão a revolucionar as 
formas de realizar negócios, bem como à crise pandémica, que obrigou a realizar 
múltiplas tarefas por via remota.  
 
Acresce referir que as experiências com o C&C têm vindo a demonstrar potencialidades 
ainda não exploradas pela maioria das empresas do setor do comércio de materiais de 
construção (SCMC) e a evidenciar práticas relevantes para promover a inovação e a 
eficiência do serviço, que são mais-valias importantes para revitalizar a atividade 
empresarial e minimizar em parte os desequilíbrios entre a oferta e a procura que os 
sinais de crise económica perspetivam no curto-médio prazo.  
 
As abordagens do presente trabalho basearam-se em dados, estudos e experiências em 
empresas do setor (e de outros), o que permitiu dar consistência adequada aos 
conteúdos tendo em vista os objetivos acima referidos. 
 
Assim, de forma simples e sintética, procurou-se descrever o que é o serviço C&C, como 
funciona, como o implementar nas empresas do SCMC, seja em negócios B2B ou B2C, 
salientando o seu potencial para, simultaneamente, atrair/satisfazer o cliente e 
aumentar as vendas.  
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O que é o Click & Collect e como funciona? 
 
 
O Click & Collect (C&C), também conhecido por “Clique e Retire” ou “Click e Recolha” 
integra procedimentos para:  

 Ultimar as vendas efetuadas através de meios 
digitais (sites, plataformas, app, Marketplace, 
entre outros). 

 Assegurar a gestão logística no sentido de o 
cliente realizar o levantamento do produto 
comprado nas condições previstas (data, local 
e horário). 

 Gerar impactos positivos no atendimento 
presencial aos clientes digitais. 

De facto, trata-se de um serviço inicialmente concebido para apoiar e desenvolver os 
negócios online, mas tem vindo a assumir uma importância crescente pelos seus 
contributos para a melhoria da gestão global. Por isso, importa salientar:  

 O propósito do C&C é a prestação de serviço ao cliente online, que, pelo contacto 
direto, permite identificar dados do seu perfil, como faixa etária, género, 
geolocalização, segmento, etc., e perceber o tipo de comunicação adequada para 
o satisfazer;  

 O C&C deve dispor de condições (espaços, organização e competências) para 
desenvolver boas práticas da gestão logística e ao mesmo tempo realizar ações de 
marketing que possam cativar o cliente.  

 Em termos práticos, o funcionamento do C&C é semelhante em qualquer tipo de 
empresa que realiza vendas online, como se explicita na imagem seguinte.  

 

 

 

 

SELECT PAY ONLINE COLLECT  
IN STORE 
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Como se pode verificar, o serviço C&C está no fim da linha do processo de venda. As 
fases mostram a existência de integração e complementaridade numa lógica para 
realizar a venda em pleno:  

 A seleção do produto é feita pelo cliente;  

 O pagamento de igual forma, nas condições previstas (garantias, reclamações, 
devoluções, etc.); 

 O C&C (armazém, loja, ...) é indicado pelo cliente para levantar o produto.  

Isto é, uma vez sinalizado, o serviço do C&C passa a integrar as condições contratuais da 
venda (online) entre o fornecedor e o cliente.  

Do exposto, depreende-se que o funcionamento do C&C nada tem de extraordinário, 
mas comporta alguns procedimentos, como: 

 A entrega/levantamento do produto obriga à apresentação de documento, físico 
(papel) ou digital (sms, e-mail, QR code, ou outros), como meio de identificação 
do cliente e da transação por ele efetuada. A sua falta impede o 
levantamento do produto; 

 Diligenciar informação ao cliente (email, sms, entre 
outras vias) sobre o andamento do processo até que 
o produto esteja disponível para levantamento no 
C&C; 

 Assegurar condições e competências adequadas, designadamente, para: 

 Explorar a personalização do atendimento e fazer o “engagement” 
(envolvimento/relacionamento) com o cliente; 

 Recolher informação para identificar o perfil do cliente e os motivos que o 
levaram a optar pela oferta da empresa; 

 Fazer abordagens no sentido de auscultar o cliente sobre a qualidade do 
produto e serviço e pontos a melhorar; 

 Saber como transmitir o posicionamento da oferta.  
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Nota:  

As vendas online são cada vez mais importantes para os negócios, mas a presença física 
do cliente nas instalações da empresa também é cada vez mais valorizada pelo potencial 
que proporciona a diversos níveis, tais como:  

 Aprofundar os relacionamentos entre a empresa e o cliente, fundamental para 
gerar fiabilidade e estimular vendas; 

 Dar visibilidade para a oferta disponível (em showroom, espaços de livre serviço, 
entre outros); 

 Divulgar o lançamento de novos produtos, as ações de promoções, auscultando a 
opinião dos clientes em presença; 

 Promover ações de fidelização do público-alvo.  

Os exemplos dos conteúdos via digital que se seguem demonstram a importância que 
as empresas do SCMC atribuem à presença física dos clientes nas suas lojas:  

“Gostamos muito de o ver na loja, mas comprar online também é uma boa 
opção. Faça as suas compras e decida onde quer recebê-las: na loja, num 
ponto de recolha ou numa morada à sua escolha” 

“Olá, bem-vindo à Loja Online da Casa Alves! Precisa de tirar alguma 
dúvida ou questionar a disponibilidade de produtos? Envie a sua 
mensagem para iniciar uma conversa com a nossa equipa”. (in Casa 
Alves). 

“Casa Peixoto, empresa nacional de comércio e materiais de 
construção, decidiu consolidar o online como uma alternativa de 
complementaridade das suas lojas físicas. Para isso, lançou uma loja 
online, que inclui um vasto portfólio de produtos para a casa, mas 
também (…) no mercado profissional com o lançamento de uma nova 
“app” para clientes profissionais do setor da construção. Desconto de 10% 
na primeira compra. A sua presença é bem-vinda nas nossas lojas.” 

“O grupo Casais lançou o Marketplace FioBlu que reúne materiais e 
soluções de construção sustentável para agentes do setor e consumidor 
final, (…) contate-nos com a sua presença (…) (in Dinheiro Vivo)” 
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Como implementar o Click & Collect numa empresa? 
 
Definir o que é mais importante no serviço 
 
Como referido, o serviço Click & Collect nada tem de 
especial, mas tem vindo a despertar atenção crescente 
no sentido de explorar a presença física dos clientes e 
pelos seus contributos para a eficiência da logística.  
Contudo, para implementar o C&C numa empresa, e 
este funcionar bem, é fundamental perceber:  

 Se existem condições na empresa para o realizar. 

 O que é mais importante neste tipo de serviço para o cliente.  

Para tal, é essencial promover diligências no sentido de:  

 Avaliar se os recursos disponíveis (estruturas, meios digitais, competências, entre 
outros) são os indispensáveis para o efeito.  

 Recolher informação, dados/estudos, p.e., que permitam conhecer experiências 
de C&C em empresas comerciais semelhantes e saber o que pensam os clientes 
sobre as mesmas.  

Assim, tendo em conta que:  
 
 Na maioria das empresas do setor existem condições (dimensão das estruturas, 

maturidade digital, competências dos colaboradores, etc.); 
 
 As experiências de Click & Collect nas empresas do setor são recentes e, em boa 

parte, de dimensão reduzida; 
 
 Tais experiências não permitem ainda identificar com segurança o que é mais 

relevante no serviço C&C para os clientes, 
 

foi necessário realizar pesquisas sobre este tipo de experiências, que nos conduziram ao 
estudo “Study on retail Click & Collect”, da empresa americana “Bell and Howell”, cujos 
resultados são uma referência, uma vez que: 
 
 É um trabalho sobre o desempenho do Click & Collect em empresas de comércio 

de retalho de vários ramos de atividade (incluindo o de materiais de construção); 
 A recolha de informação baseou-se em inquéritos com perguntas de resposta 

fechada para identificar o que é mais importante no C&C na perspetiva dos 
clientes; 
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 O universo da amostra é constituído por clientes online de ambos os sexos que 

utilizaram o C&C durante um período de dois anos; 
 
 A empresa é uma consultora especializada em estudos de mercado.  

 
Os resultados do inquérito(*) estão representados no gráfico seguinte com as 
percentagens das respostas sobre O que é mais positivo no serviço Click & Collect para 
os clientes.  

 
Fonte: Bell and Howell Releases Study on retail Click & Collect  

(*) O estudo da empresa americana Bell and Howell, destaca a ausência de custos como o principal motivo para os clientes aderirem 
este serviço. 

Assim, temos:  

 A ausência de custos (para o cliente) do serviço C&C 
(76%); 

A elevada percentagem das respostas neste ponto mostra que 
a ausência de custos no serviço C&C é a condição mais 
importante para os clientes. 

Por isso, é decisivo tudo fazer para assegurar um serviço C&C sem custos para o cliente.  

 Satisfazer a necessidade do cliente de forma imediata (54%);  

76%

54%

50%

24%

16%

16%

E N T R E G A S  S E M  C U S T O S  A D I C I O N A I S

N E C E S S I D A D E  D O  I T E M  P A R A  H O J E

P R O X I M I D A D E  D A  L O J A

O F E R T A  P R O M O C I O N A L

C A P A C I D A D E  D E  D E V O L V E R  A  M E R C A D O R I A  
I M E D I A T A M E N T E

C A P A C I D A D E  D E  L I D A R  C O M  P R O B L E M A S  
I M E D I A T A M E N T E

https://bellhowell.net/cms/wp-content/uploads/2018/05/Bell-and-Howell-Click-and-Collect-Retail-Consumer-Preference-Study.pdf
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A percentagem de respostas afirmativas neste ponto é significativa. Denota que o 
cliente valoriza os contributos do C&C para satisfazer as suas necessidades de forma 
rápida e eficiente.  

Ter capacidade de resposta rápida requer organização e meios técnicos adequados que 
permitam cumprir os prazos de entrega e satisfazer as expetativas dos clientes.  

 A proximidade geográfica da loja (50%); 

A importância atribuída à localização geográfica é também significativa. A proximidade 
do C&C determina comodidade e racionalidade na gestão do tempo do cliente. Por isso, 
importa assegurar tal condição.  

As respostas noutros pontos, como:  

 Oferta promocional (24%); 

 Capacidade de devolver a mercadoria (16%); 

 Lidar com problemas de imediato (16%), 

evidenciam que os clientes valorizam:  

 As ações de promoção da oferta dirigidas aos clientes online nos locais do C&C; 

 A possibilidade de devolução (ou troca) do produto, sendo para eles relevante a 
confiança na entidade fornecedora e responsável pelo C&C; 

 Lidar com problemas e obter uma resolução imediata dos mesmos transmite 
segurança, que se liga à flexibilidade e à capacidade de resposta.  
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Acresce referir que o resultado do inquérito também permite percecionar a existência 
de outros pontos positivos do Click & Collect para o cliente 
e para a empresa, tais como:  

 A autonomia para o cliente confere-lhe capacidade 
para gerir a sua disponibilidade (dia de aquisição, hora 
e local de entrega), sem constrangimentos ou 
desperdício de tempo; 

 O atendimento personalizado, devidamente preparado, contribui para “cativar” 
o cliente, o que é sempre uma mais-valia para o negócio;  

 A integração dos processos (comerciais, administrativos, aprovisionamento, entre 
outros) induz digitalização e modernidade organizativa, sem burocracias. 

Notas:  

 O Click & Collect é cada vez mais praticado em empresas de média e grande 
dimensão onde existem espaços físicos e recursos (humanos, técnicos, etc.) 
preparados para o efeito; 

 Ter escala nos negócios é muito importante, seja qual for a perspetiva. Porém, 
nada impede que pequenas e microempresas realizem o C&C à sua dimensão.  

 Nada fazer para realizar vendas online e não evoluir para práticas de C&C é colocar 
em causa a sustentabilidade dos negócios no curto-médio prazo (1). 

Os principais passos  
 

                                                
(1) Ver miniguia marketing digital para o SCMC www.apcmc.pt  

http://www.apcmc.pt/
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Implementar o Click & Collect em qualquer empresa depende, obviamente, da 
existência de negócios online. Vejamos: 

 O primeiro passo é ter um meio digital forte 
(website, app ou Marketplace) (2) bem estruturado, 
imprescindível para promover vendas online; 

 O segundo passo é integrar “O Carro de Compras”, ou 
designação semelhante, nas funcionalidades do meio digital 
para permitir ao cliente adicionar (meter no carro) o produto 
selecionado;  

 Ao fazê-lo, o cliente sinaliza que decidiu 
comprar e que concorda com as condições de venda previstas;  

 O terceiro passo é o pagamento da transação. Pode ser 
realizado através de movimento (VISA, MB, MB Way, 
transferência, …);  

 O quarto passo é a oferta de serviço de “Click & Collect”. 
Deve constar das funcionalidades para proceder à entrega do 
produto. O cliente seleciona (clicando) no local do mesmo, 
sinalizando que o pretende utilizar. 

Notas:  

 O cliente poderá escolher se é ele próprio a fazer o levantamento do produto no 
C&C ou delegar noutra entidade. Neste caso, é necessário a apresentação de 
documento (identificação, email, sms, …) como meio de prova da entidade.  

 Há situações que permitem a utilização de um cacifo (pequeno armário) para o 
cliente levantar o produto, através de um código de acesso.  

 Algumas práticas de C&C em empresas de materiais de construção e/ou de 
bricolage poderão servir de orientação para outras empresas de menor dimensão.  

Os contributos para a competitividade  
 

                                                
(2) Ver Miniguia marketing digital para o SCMC a abordagem sobre a importância de ter um website forte 

Add to bag 
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As experiências conhecidas demonstram que existe uma evolução assinalável do serviço 
Click & Collect. Por isso, tem sido objeto de análise no sentido de explorar os seus 
contributos para a competitividade da oferta.  

Tal evolução envolve a inovação organizativa e do marketing, bem como processos de 
digitalização para os integrar e comunicar com os mercados-alvo. Tudo isto permite 
gerar contributos para a competitividade das empresas.  

Dito isto, e tendo em conta o que se referiu sobre os resultados do estudo “Study on 
retail Click & Collect, e outros, vejamos algumas pistas sobre o desempenho do C&C e 
os seus contributos para os seguintes fatores:  

 

 

 

A fiabilidade  
        
O contributo do Click & Collect para este fator assenta na 
qualidade do serviço de atendimento ao cliente e no marketing 
no ponto de venda, designadamente: 

 Divulgando as tecnologias incorporadas na oferta; 

 Evidenciando práticas de sistemas de gestão da qualidade da oferta (produto + 
serviço); 

 Dando garantias de troca ou de substituição da oferta sem penalização para os 
clientes. 
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A inovação 
Inovar, no contexto indústria 4.0, significa digitalizar, 
adaptar e integrar processos para gerar mais-valias pela 
eficiência. 

Os contributos do Click & Collect decorrem da digitalização 
dos processos (comerciais e logísticos) e das abordagens 

personalizadas na comunicação junto dos clientes-alvo, que 
permitem transmitir e auscultar opiniões nomeadamente 

sobre o lançamento de novos produtos ou serviços.  

Nota: O cliente online é normalmente sensível à inovação e aos atributos das novas 
tecnologias de informação e comunicação (TIC), que utiliza para fazer quase tudo 
(pesquisar, comprar, expressar opinião, etc.). Ter isto em conta nas abordagens potencia 
contributos para a inovação.  

A solidez 
 
A solidez empresarial depende das capacidades e condições para gerar mais-valias que 
se refletem na produtividade, no valor acrescentado e na rendibilidade (lucro líquido) 
dos negócios.  

A rendibilidade implica o domínio das principais variáveis da exploração (vendas/ 
preços/custos/qualidade) essenciais para assegurar o crescimento sustentável dos 
negócios (investimento, emprego, criação de riqueza).  

Na maioria das empresas do SCMC a rendibilidade depende do know-how do negócio, 
da eficiência organizativa e logística.  

O serviço de Click & Collect contribui para otimizar a gestão logística, eliminando 
desperdícios (por excessos ou faltas) e, assim, diminuindo o esforço financeiro, que se 
repercute na rendibilidade e na solidez da empresa. 

 

 

 

 

Otimizar a gestão logística       Diminui esforço financeiro       Aumenta rendibilidade e solidez  
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A dimensão 
 
Ter dimensão é fundamental para quase tudo que se 
relaciona com a competitividade porque significa ter 
condições para crescer, concorrer no seu segmento e 
aguentar melhor as situações adversas (crises 
pandémicas, energéticas, geopolíticas, etc.) e outras 
inerentes aos riscos dos negócios. 

A dimensão é normalmente avaliada pelo volume de negócios (VBP ou Vendas Totais), 
quotas de mercado e/ou de internacionalização, e por reunir condições de crescimento.  

O contributo do Click & Collect é imputável ao facto de proporcionar o “Cross Selling” 
vendas cruzadas, que determina o aumento das mesmas. (1) (in CWS-digital). (1) A opção do 
levantamento em C&C representa 30% das vendas online. Desse volume, 10% dos clientes fazem uma compra adicional quando 
levantam a mercadoria”, afirmou, … diretor financeiro e de relações com investidores da Renner,  entrevista à CWS em maio de 
2019. 

Sintetizando: Os contributos do C&C para a competitividade são relevantes porque 
ajudam as empresas a crescer, a enfrentar os desafios e as dificuldades em diferentes 
situações (crises socioeconómicas, financeiras, pandémicas, energéticas, geopolíticas, 
…). 

 

 A elevação excecional dos preços das matérias-primas, materiais de construção e 
de outros; 

 O aumento dos custos com a energia, aprovisionamento e transporte, entre 
outros; 

 O aumento dos custos da mão-de-obra; 

 A diminuição do poder aquisitivo dos agentes económicos por via da inflação.  

A situação atual é um exemplo das dificuldades referidas que se perspetivam para 
o curto-médio prazo e que se manifestam por:  

 

https://cws.digital/a-receita-infalivel-da-renner/
https://cws.digital/a-receita-infalivel-da-renner/


Click & Collect | A nova logística 
 

16 
 

O Click & Collect, uma nova logística  
 
As análises e algumas das práticas explanadas 
anteriormente mostram a evolução do conceito, que 
passou de um mero procedimento integrado nos 
negócios de e-commerce para ultimar as vendas online 
para se constituir como uma atividade que aporta 
contributos importantes para a gestão. 

Acresce salientar que o C&C tem vindo a contribuir 
também para a integração das vendas digitais 
(website/Marketplace/app) e as vendas físicas (presenciais), isto é, para as estratégias 
de vendas omnicanal que configuram novos modelos de negócio.  

Tais modelos já estão a ser praticados por grupos internacionais de vários setores 
(bricolage, materiais de construção, mobiliário, têxtil e vestuário, calçado, entre outros) 
nos espaços dos seus estabelecimentos (lojas, armazéns, etc.) de venda a retalho.  

Para perceber do que estamos a falar, vejamos algumas práticas:  

 As vendas (diárias/semanais/mensais/etc.) orientam a reposição dos artigos nos 
espaços de venda, procurando otimizar stocks em função da venda efetiva;  

 Os espaços (lojas/armazéns, e outros) de venda física servem de exposição e 
também de local C&C para o atendimento dos clientes online. As estratégias 
assentam numa lógica de comunicação e venda omnicanal (física e digital) apoiada 
na digitalização dos processos (vendas e logística);  

 O atendimento, nesses espaços é feito por colaboradores que dispõem de meios 
digitais, smartphones e outros, ligados ao armazém central e à oferta disponível 
nas lojas/armazéns do grupo/marca. Assim, à distância de um clique é possível 
identificar aquilo que existe, se está ou não disponível para venda no imediato e 
marcar data de entrega no Click & Collect.  

 

Ou seja:  
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 Os locais de vendas físicas são também espaços para 
vendas digitais.  

 As transações com o cliente físico nas lojas são cada 
vez mais realizadas através de meios digitais pelo 
colaborador da loja. A intervenção do cliente neste 
processo é confirmar o que pretende, aceitando as 
condições de venda; 

 O local de C&C é escolhido pelo cliente, que em algumas situações poderá optar 
pelo envio para a sua residência; 

 O atendimento é prestado de forma personalizada, rápida e segura, permitindo 
recolher informações sobre o cliente (nome, morada, profissão, contactos 
móveis, email, etc.) essenciais para a base de dados e a comunicação 
segmentada.  

Deste modo, o Click & Collect passou a ser uma ferramenta indispensável à logística, 
dado que potencia:  

 O cumprimento dos prazos de entrega; 

 A eficiência na gestão dos stocks e dos espaços; 

 A valorização do serviço prestado ao cliente; 

 Os negócios omnicanal (físico e digital). 

Por último, dizer que tudo isto se concretiza de forma progressiva e segura, à distância 
de um clique e sem custos para os clientes.  

De facto, uma nova logística já está em curso.  
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Nota Final 
 
Ao logo deste trabalho procurou-se realçar a importância da digitalização dos processos 
para realizar vendas online e em particular do serviço Click & Collect, onde se integra, 
sem os quais será muito difícil às empresas atingirem níveis de profissionalismo 
imprescindíveis ao crescimento dos negócios. 

Também se procurou sensibilizar as empresas para a urgência e a oportunidade de 
realizar mudanças na gestão para melhorar, nomeadamente, a qualidade do serviço ao 
cliente e do marketing no ponto de venda. 

Foram sinalizados exemplos e recomendação de boas práticas aplicáveis em empresas, 
de qualquer dimensão, tendo em vista melhorar a competitividade da oferta e promover 
o crescimento sustentável dos negócios do SCMC.  

Por fim, reconhecer que a falta de competências no domínio da digitalização é 
significativa em boa parte das empresas do setor e constitui um desafio para a 
implementação do Click & Collect. Por isso, seria importante complementar as ações de 
capacitação com dinâmicas que permitam aumentar o nível de literacia digital dos 
responsáveis empresariais.  

Também seria importante orientar a gestão das empresas para modelos híbridos de 
negócio tendencialmente omnicana, por via da integração das vendas através de 
website/Marketplace/app e as vendas físicas, à semelhança do que já vai sendo 
praticado em várias empresas de sucesso.  
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