
RETAIL

A tendência deste sector para o ano 2018 revelou-se idêntica à 
estabelecida para o ano anterior. Por um lado, um forte avanço 
ao nível do e-commerce e, por outro, uma contínua aposta na 
visão de proximidade ao cliente. Contudo um fenómeno que 
distingue o presente ano é a consciencialização e a procura da 
profissionalização deste sector, em geral, por todas as em- 
presas. Esta profissionalização passou pela procura, atração e 
incorporação  de  profissionais  com  habilitações  literárias  a  um 
nível mínimo de licenciatura ou com uma especialização profis- 
sional estratégica para o core business do negócio. Não obstan- 
te, existiram ainda empresas cuja aposta passou pela formação
(a esse nível) dos profissionais já existentes. Certo é que, com a
crescente modelagem ao e-commerce e, consequentemente, 
mudança de paradigma comercial, há a necessidade de fortificar os departamentos focalizados no trabalho digital. Falamos da 
detenção de perfis como Business Analyst, E-commerce, Digital Marketing e todas as posições técnicas das áreas das Tecno-
logias de Informação. A acrescentar, também como marco deste último ano, são os perfis com responsabilidades ao nível do 
desenvolvimento das Redes Sociais, cada vez mais procuradas como canal de difusão pelas grandes insígnias. Por último, a 
entrada de novos players no mercado nacional fez com que houvesse uma movimentação significativa de recursos humanos 
entre empresas. Como reflexo, estas últimas, na sua grande maioria, começaram a adotar medidas estratégicas de retenção 
mais enfocadas nos recursos humanos, no seu bem-estar e no desenvolvimento das suas carreiras. 

  TENDÊNCIAS DE MERCADO

FUNÇÕES DE DIREÇÃO

POSIÇÕES
LISBOA PORTO

MÍN MÁX MÍN MÁX

Direção Geral 95.000€ 160.000€ 75.000€ 115.000€

Diretor Financeiro 65.000€ 120.000€ 63.000€ 100.000€

Diretor Operações 58.000€ 110.000€ 56.000€ 84.000€

Diretor de Marketing 60.000€ 130.000€ 50.000€ 91.000€

FUNÇÕES DE OPERAÇÕES - RETALHO NÃO-ALIMENTAR

POSIÇÕES
LISBOA PORTO

MÍN MÁX MÍN MÁX

Retail Manager 42.000€ 63.000€ 35.000€ 52.500€

Area Manager * 24.500€ 49.000€ 21.000€ 40.000€

Store Manager 12.600€ 35.000€ 11.200€ 28.000€

Assistant Store 
Manager 11.900€ 25.200€ 10.500€ 16.800€

Senior Sales  
Assistant 11.200€ 16.800€ 9.800€ 15.400€

Sales Assistant 9.800€ 14.000€ 8.400€ 14.000€

FUNÇÕES DE OPERAÇÕES - RETALHO ALIMENTAR

POSIÇÕES
LISBOA PORTO

MÍN MÁX MÍN MÁX

Supervisor de Lojas 42.000€ 59.500€ 40.000€ 58.000€

Diretor de Loja 17.500€ 49.000€ 16.800€ 49.000€

Sub-Diretor de Loja* 15.400€ 23.100€ 11.900€ 21.000€

Chefe de Secção 11.200€ 17.500€ 9.100€ 15.40€

Vendedor 9.100€ 11.900€ 8.400€ 11.900€

FUNÇÕES DE COMPRAS

POSIÇÕES
LISBOA PORTO

MÍN MÁX MÍN MÁX

Diretor de Compras 50.000€ 110.000€ 56.000€ 84.000€

Responsável de 
Compras 30.000€ 55.000€ 28.000€ 50.000€

Comprador Senior 28.000€ 48.000€ 25.000€ 39.000€

Comprador 24.000€ 42.000€ 16.800€ 28.000€

Assistente de  
Compras 13.500€ 21.000€ 13.000€ 21.000€

* Em algumas insígnias, esta categoria profissional respeita  
a denominação de District Manager.

* Em algumas insígnias, esta categoria profissional respeita a 
denominação de Chefe de Departamento.
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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

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.

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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