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13 distinções no estudo “Escolha do Consumidor” 2018 

 

MARCAS DE RETALHO DA SONAE SÃO AS PREFERIDAS  

DOS CONSUMIDORES PORTUGUESES 
 

As marcas de retalho da Sonae lideram as preferências dos consumidores em Portugal, tendo 

conquistado 13 distinções de “Escolha do Consumidor” na edição de 2018 do estudo promovido 

pela Consumer Choice. As distinções voltam a reconhecer o trabalho desenvolvido pelos negócios 

de retalho da Sonae, em oferecer aos seus clientes os melhores produtos e serviços ao melhor 

preço, com uma qualidade distintiva e inovação, bem como um serviço especializado e espaços 

inovadores que proporcionam uma experiência de compra única. 

Os portugueses voltaram a eleger como suas lojas preferidas o Continente nos híper e 

supermercados, o Meu Super nos supermercados de proximidade, a Sport Zone nas lojas de 

desporto, a Well’s nas lojas de saúde e bem-estar, a Worten nas lojas de eletrónica e 

eletrodomésticos, a Zippy na moda infantil. A Worten voltou a conquistar a preferência dos 

consumidores no comércio online de eletrónica e de eletrodomésticos e o Continente foi eleito a 

melhor “Marca de Distribuição”. De referir ainda que a Salsa venceu na categoria de moda jovem 

e a Go Natural no Comércio de alimentação saudável. 

Os prémios “Escolha do Consumidor” distinguiram, ainda, a Becken, marca exclusiva Worten, nos 

pequenos eletrodomésticos de cozinha, tendo a Yämmi repetido a vitória nos robots de cozinha e 

a Continente Magazine nas revistas de culinária. 

Os Prémios ‘Escolha do Consumidor’, promovidos pela Consumer Choice – Centro de Avaliação a 

Satisfação do Consumidor desde 2012, premeiam anualmente as marcas/empresas que mais 

satisfazem os consumidores portugueses. Abrangendo diversos segmentos de mercado, a ‘Escolha 

do Consumidor’ analisa produtos e serviços, de acordo com o que o consumidor mais valoriza em 

termos de satisfação, e de que forma esta influencia a sua compra. Nesta edição, foram 

envolvidos 222.644 consumidores na avaliação de 869 marcas, sendo que 141 marcas receberam 

o selo “Escolha do Consumidor 2018”. 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

A lista de distinções alcançadas pelas marcas de retalho de Sonae: 

 

MARCA CATEGORIA NOMEAÇÃO 

Worten  Lojas de eletrónica e eletrodomésticos  5º ano consecutivo 

Worten  Comércio online de eletrónica e eletrodomésticos  5º ano consecutivo 

Sport Zone Lojas de desporto 4ª ano consecutivo 

Yämmi 2  Robots de Cozinha 3ª vez 

Continente 
Magazine 

Imprensa Culinária 5ª vez 

Well’s  Lojas de Saúde e Bem Estar 5º ano consecutivo 

Meu Super  Supermercados de proximidade  3ª vez 

Continente Hiper e Supermercados 5º ano consecutivo 

Continente Melhor Marca de Distribuição 5º ano consecutivo 

Go Natural  Comércio de alimentação saudável 1ª vez 

Becken   Pequenos eletrodomésticos de cozinha 1ª vez 

Zippy Kids Moda Infantil 3ª vez 

Salsa  Moda Jovem 1ª vez  

 

 

 


