
RETAIL

As grandes tendências do retalho em 2017 foram por um lado o e-commerce e, por outro, as lojas de proximidade. 
É um mercado altamente apelativo que cativa o cliente por ser uma solução rápida, cómoda e prática, revelando-se uma 
tendência que irá continuar a crescer.

O que é fato é que o e-commerce alterou já fortemente a realidade do retalho – e estamos apenas na sua primeira fase, 
vindo ainda a desenvolver-se mais até à chamada inteligência artificial e realidade virtual.

Nesta tendência, ao nível do recrutamento os perfis mais procurados são os direcionados para o digital, de Business 
Analyst ou de IT. 

Nas empresas de retalho temos vindo a notar uma maior preocupação em ter um departamento de Recursos Humanos  
mais completo ao nível da formação e desenvolvimento de carreiras. Apostam em formações contínuas ao longo do ano, 
bem como em oportunidades internacionais para aqueles que querem ter essa experiência e têm como objectivo crescer 
dentro da empresa.  

Neste sentido, podemos concluir que são tendências que nasceram fruto da realidade da vida contemporânea. Ou seja, 
vão de encontro àquilo que o cliente cada vez mais procura: rapidez e proximidade, sendo que uma impulsiona a outra.

  TENDÊNCIAS DE MERCADO

FUNÇÕES DE DIREÇÃO

POSIÇÕES
LISBOA PORTO

MÍN MÁX MÍN MÁX

Direção Geral 120.000€ 170.000€ 75.000€ 115.000€

Diretor Financeiro 95.000€ 140.000€ 63.000€ 100.000€

Diretor Operações 90.000€ 130.000€ 56.000€ 84.600€

Diretor de Marketing 62.000€ 130.000€ 50.000€ 91.000€

FUNÇÕES DE OPERAÇÕES

POSIÇÕES
LISBOA PORTO

MÍN MÁX MÍN MÁX

Area Manager 34.000€ 50.000€ 28.000€ 40.000€

District Manager 25.000€ 33.000€ 21.000€ 31.000€

Gerente de Loja 15.500€ 44.000€ 14.000€ 28.000€

Assistente de  
Gerente de Loja 11.400€ 37.000€ 10.500€ 20.000€

Operador de Loja 
Senior 11.000€ 25.000€ 9.100€ 16.000€

Operador de Loja 
Junior 9.000€ 18.000€ 8.000€ 14.000€

FUNÇÕES DE COMPRAS

POSIÇÕES
LISBOA PORTO

MÍN MÁX MÍN MÁX

Diretor de Compras 70.000€ 130.000€ 56.000€ 84.000€

Responsável de 
Compras 35.000€ 60.000€ 28.000€ 50.000€

Comprador Senior 25.000€ 41.000€ 25.000€ 39.000€

Comprador 22.000€ 30.000€ 16.800€ 28.000€

Assistente de  
Compras 13.500€ 21.000€ 13.000€ 21.000€

*Os valores apresentados são referentes à remuneração anual bruta, sem bónus
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METODOLOGIA
O estudo de remuneração apresentado foi realizado graças ao nosso conhecimento do mercado e à constante 
relação com clientes e candidatos.

A informação deste estudo é o resultado de uma análise empírica de três fontes de informação:
• Base de dados
• Clientes e candidatos do setor
• Publicação de anúncios na imprensa e na internet

  SOBRE NÓS
A Michael Page é uma empresa de recrutamento especializado, para projetos de caráter permanente e temporário. Com 
mais de 150 escritórios em 35 países de todo o mundo, a Michael Page está posicionada idealmente para ajudar candi- 
datos a encontrarem os seus empregos de sonho e ajudar clientes a encontrarem candidatos altamente qualificados para 
ocuparem cargos vagos. Fizeram da nossa empresa um dos líderes do setor.

Os nossos consultores têm vários anos de experiência nos setores para os quais recrutam. Esta experiência e o seu know-
-how garantem que são altamente qualificados para recrutar candidatos de topo para excelentes funções numa ampla 
variedade de setores.
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