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1. Enquadramento  

 

Em complemento aos documentos base disponíveis para cada mercado, Ficha de Mercado, Guia 

Prático de Acesso ao Mercado, e Oportunidades e Dificuldades no Mercado, edita a AICEP este 

Breve Apontamento sobre o Retalho Alimentar na Áustria, de caráter prático, que permite identificar os 

principais canais de distribuição no setor agroalimentar, aferir oferta e preços, e ajustar assim a 

estratégia de penetração no mercado. 

Pretende-se proporcionar uma ferramenta prática para que cada um, ao seu ritmo e grau de interesse, 

possa orientar-se nas principais cidades austríacas, fazendo o reconhecimento dos segmentos que mais 

lhe interessam. 

Por estar centrado nos canais de distribuição, não é objetivo deste documento identificar os possíveis 

agentes ou distribuidores a montante, o que será feito caso a caso, em função do perfil de cada empresa 

portuguesa interessada. 

 

 

Setor alimentar e bebidas 

 

O retalho alimentar na Áustria vale Eur 20 mil milhões. Não fugindo à tendência de consolidação no 

retalho europeu, está nas mãos de três grandes operadores, cujo domínio não para de crescer e 

ultrapassa já 80% do mercado.  

 

À semelhança do que ocorre nos restantes países europeus, as lojas individuais tendem a confinar-se a 

nichos de bairro ou de posicionamento, gourmet ou étnico (turco, asiático, africano). 

 

Convém assinalar que o consumidor austríaco parece não atribuir muita importância à 

alimentação, consagrando-lhe uma parte reduzida do orçamento familiar quando comparado com 

a generalidade dos países europeus. Basta referir que apesar de o rendimento familiar disponível ser 

o dobro do português, o orçamento dedicado à alimentação consegue ser ligeiramente inferior. A 

explicação imediata será a de uma gastronomia pouco elaborada, maior frugalidade e um nível de 

preços, motivado pela logística e concorrência, muito competitivo.  
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Despesa com alimentação vs. Rendimento disponível 

 

Fonte: European Environmental Agency 

 

 

Nível de preços – homogéneo com a envolvente 

 

Atendendo à livre circulação de pessoas e bens entre fronteiras totalmente abertas na UE, os preços 

ajustam-se naturalmente ao equivalente do custo de cruzar a fronteira para fazer a mesma compra. A 

leste, a fronteira com a Hungria, Eslovénia ou Eslováquia exerce um efeito moderador, a oeste, a 

fronteira com a Suíça pressiona no sentido inverso. De qualquer modo, o efeito dominante é o alemão, 

em que a concorrência forte faz com que os preços dos produtos alimentares sejam, genericamente, 

contidos. 

 

Diversas fontes, de que são exemplos a Numbeo (www.numbeo.com) e a Expatistan 

(www.expatistan.com) confirmam que as categorias de Alimentação ou Higiene Pessoal custam na 

Áustria cerca de  50% acima do que se verifica em Portugal.  

 

Ao contrário do que se verifica na vizinha Suíça, o chamado turismo de compras não tem expressão 

muito relevante. 

 

  

 

Rendimento anual disponível por pessoa [EUR] 
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http://www.numbeo.com/
http://www.expatistan.com/
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O retalho alimentar 

 

O retalho alimentar na Áustria é moderno e orientado para a qualidade e eficiência. A produção local é 

valorizada nos inúmeros mercados de rua, onde é possível comprar legumes e transformados agrícolas, 

mas o grosso das compras é feita nas cadeias organizadas. 

 

O retalho alimentar moderno, representado por diversas cadeias de supermercados, revela uma 

cobertura abrangente do mercado. Denota um grau de consolidação intermédio, com uma forte presença 

de grupos alemães (Aldi, ReWe e Lidl), muito embora seja um mercado menos marcado pelo hard 

discount que tanto caracteriza a vizinha Alemanha. 

 

 

Fonte: Statista, dados de 2015 

 

O peso destes grupos varia consoante a região, conforme ilustra o mapa seguinte. A Billa (actualmente 

detida pela alemã ReWe) iniciou a expansão a partir de Viena, enquanto que a insígnia SPAR tem a sua 

base na Áustria, em Salzburgo. O Tirol (Innsbruck) é dominado por um grupo local M-Preis.  

 

  

Spar; 22,7 

Hofer; 19,9 

Billa; 16,8 

Merkur; 9,6 

Interspar; 7,6 

Lidl; 6,2 

Penny; 4,3 

M-Preis; 3,5 

Adegg; 2,2 

Outros; 
7,2 

Quota de Mercado no Retalho Alimentar 
 [2015] 
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Líder em faturação por região 

 

Fonte: Regiodata Research 2015 

 

A Áustria contrasta com Portugal, por ser o país europeu em que é menor a percentagem de compras 

efetuadas em hipermercado. De acordo com a consultora Planet Retail, enquanto que em Portugal 22% 

das vendas no retalho alimentar são realizadas em estabelecimentos com mais de 5 000m2, na Áustria 

esta parcela não excede 1%. Formatos de lojas mais pequenos sugerem conveniência acima de 

variedade, ou seja um número contido de referências por categoria de produto. 

 

Existe uma óbvia valorização dos produtos regionais locais, mas estando a Áustria inserida na União 

Europeia e tendo operadores alemães o domínio que têm no retalho, não existem barreiras à entrada de 

produtos estrangeiros, de qualidade a preço competitivo. Situação que contrasta com o protecionismo, 

também por decreto, da vizinha Suíça. 

 

O retalho em geral está sujeito a horários de abertura restritos, estando encerrado a partir de sábado a 

meio da tarde, e só reabrindo à segunda. De qualquer modo, uma situação análoga aos países vizinhos, 

e num contexto em que o consumidor valoriza cada vez mais a compra regular do que as grandes 

compras por atacado. 

 

Embora não seja objeto deste estudo, convém referir que o comércio local não deixa de existir, com 

razoável fidelização de clientes, muito em particular as inúmeras feiras e mercados semanais, para os 

frescos e produtos da região, bem como os talhos e padarias, que estão presentes em inúmeros bairros 

e localidades.  

 

 

 

Viena 
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Principais cadeias de retalho alimentar 

Marca Website 
Vendas 2016 

[EUR mn] 
Nº lojas Observações 

Billa (ReWe) www.billa.at 8390 1050 Segmento médio 

Merkur (ReWe) www.merkurmarkt.at  “ 130 Segmento alto 

Penny (Rewe) www.penny.at    Hard-discount 

Adeg (Rewe) www.adeg.at  “ 430 Convenience, regional 

SPAR  www.spar.at 6420 1620 Segmento médio-alto 

Hofer (ALDI) www.hofer.at 4000 480 Hard-discount 

LIDL www.lidl.at 1100 210 Soft-discount 

M-Preis www.mpreis.at 667 261 Convenience, regional 

Unimarkt www.unimarkt.at 215 131 Discount 

Wedl www.wedl.com 208 90 Cash&Carry 

Metro www.metro.at 785 12 Cash&Carry 

Sutterlüty www.sutterluety 92 20 Convenience, regional 

Fonte: www.cash.at / AICEP Austria, 2017 

 

Convém referir que debaixo de uma mesma insígnia há adaptações de oferta/posicionamento consoante 

a localização do estabelecimento.  

 

O grupo Rewe, principal player na Áustria, opta por insígnias distintas. O posicionamento de topo é 

assumido pela Merkur, a que se segue a Billa (na origem, palavra que era acrônimo de loja barata), e 

que acompanhou ao longo de décadas a evolução favorável dos níveis de rendimento da classe média. 

Na base da pirâmide veio então a ser criada a cadeia Penny, que é o hard discounter do grupo. A Adeg, 

também adquirida pelo grupo Rewe revela uma implantação maioritariamente não urbana, com 

valorização de produtos da região. Os cash&carry AGM completam a oferta do grupo Rewe. 

 

O grupo SPAR na Áustria procura conciliar diferentes formatos sob uma mesma insígnia forte. Interspar 

são os hipermercados, acima de 2 000m
2
 de superfície de venda. Seguem-se os Eurospar, 

supermercados completos, incluindo oferta não-alimentar, com uma área entre 1 000 e 2 000m
2
. Abaixo, 

situa-se o Spar, como fórmula de base, o Spar Gourmet para um posicionamento de topo e o Spar-

Express para o segmento de conveniência. O grupo opera ainda 7 cash&carry com a insígnia Maximarkt. 

A filosofia do grupo é a de oferecer no mesmo estabelecimento a marca própria, mais próximo do 

conceito discount, e os produtos de marca. 

 

HOFER é o nome que a insígnia alemã ALDI adota na Áustria, a clássica cadeia de hard discount que, 

com o passar dos anos, tem evoluído para o soft discount com melhor qualidade de serviços, entre eles 

a padaria. 

 

http://www.billa.at/
http://www.merkurmarkt.at/
http://www.penny.at/
http://www.adeg.at/
http://www.spar.at/
http://www.hofer.at/
http://www.lidl.at/
http://www.mpreis.at/
http://www.unimarkt.at/
http://www.wedl.com/
http://www.metro.at/
http://www.sutterluety/
http://www.cash.at/
https://www.rewe-group.at/Startseiten/Startseite/rg_Homepage.aspx
http://www.merkurmarkt.at/
http://www.billa.at/
http://www.penny.at/
http://www.adeg.at/
https://www.agm.at/Startseite/Startseite/PortalV2.aspx
http://www.spar.at/
https://www.hofer.at/
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UNIMARKT é um player de cariz regional com implantação na Baixa e Alta Aústria. Das 131 lojas 

existentes, 50 operam em regime de franchise. 

 

As principais cadeias de retalho oferecem um número crescente de produtos de marca própria, e 

caracterizam-se por disponibilizar um número elevado de SKUs (Stock Keeping Unit) por superfície de 

venda, ou seja, abundante escolha de produtos, por norma, de alta qualidade.  

 

Para as categorias principais, ou produtos de marca própria, têm departamentos de compras com 

capacidade de decisão local, mesmo no caso das cadeias estrangeiras. Nas categorias de nicho, com 

ampla oferta (como por exemplo, nos vinhos) ou In&Outs (promoções pontuais), as compras são feitas a 

distribuidores locais. 

 

O número de importadores e distribuidores é extenso e deve ser olhado consoante a categoria.  

 

Sugestões a considerar: privilegiar importadores/distribuidores locais para máxima penetração no 

mercado; adaptar-se às exigências do cliente, entre elas entregas em pequenas quantidades; centrar-se 

em produtos da mais alta qualidade e ecológicos; verificar, antecipadamente, a competência técnica e 

cobertura nacional dos potenciais parceiros.  

 

Principais áreas de oportunidade: fruta e legumes, sobretudo de origem biológica; peixe e marisco 

fresco; azeite, queijos gourmet; pescado em conserva ou congelado; vinho; bolachas; refeições 

preparadas.  

 

Fontes de informação recomendadas: não existe muita informação pública disponível; apenas fontes 

pagas, como a Nielsen, a GFK e o Euromonitor. 

 

Para a identificação de potenciais clientes, nomeadamente importadores e distribuidores, recomendamos 

o portal “Wer liefert was?”, “Quem fornece o Quê?”, onde poderá pesquisar de acordo com categoria de 

produtos: www.wlw.at .   

 

Eventos recomendados: 

Com exceção da feira Gast em Salzburgo, não existem na Áustria feiras de referência para profissionais, 

que tendem a ocorrer nos países vizinhos como é o caso de Itália e Alemanha. As feiras que existem são 

orientadas para o público em geral e não apenas para profissionais. 

 

São de referir os seguintes eventos: 

VieVinum - www.vievinum.at – Viena, Vinhos 

Gast – www.gastmesse.at – Salzburgo, Horeca e Alimentares 

Kulinar – https://www.messe-tulln.at/messe_kalender/kulinar_tulln – Tulln, Alimentar 

Fagfa - www.fagfa.at – Innsbruck, Horeca e Alimentares 

  

https://www.unimarkt.at/
http://www.wlw.at/
http://www.vievinum.at/
http://www.gastmesse.at/
https://www.messe-tulln.at/messe_kalender/kulinar_tulln
http://www.fagfa.at/
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2. Principais cadeias 
 
1) BILLA – www.billa.at    2) MERKUR – www.merkurmarkt.at   

 

 

 
 
Billa, do grupo REWE com mais de 1 000 pontos 
de vendas. VN em 2016: 5 494 milhões de Euros. 
 

  
Segmento premium dentro do grupo REWE. 129 
pontos de vendas. VN em 2016: 1661 milhões de 
Euros. 
 

3) PENNY – www.penny.at  4) SPAR – www.spar.at 

 

 

 
 
Harddiscounter do grupo Rewe 

  
O conceito principal do grupo SPAR, com mais de 
1 000 lojas 
 

5) EUROSPAR – www.spar.at  6) INTERSPAR – www.interspar.at 

 

 

 

 
Supermercado completo com oferta não-alimentar 

  
Hipermercado 
 
 
 
 

http://www.billa.at/
http://www.merkurmarkt.at/
http://www.penny.at/
http://www.spar.at/
http://www.spar.at/
http://www.interspar.at/
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7) Adeg – www.adeg.at 

  
8) AGM – www.agm.at 

 

 

 
 
Mais de 400 lojas por toda a Áustria, muitas em 
regime de franchise 
 

  
19 cash& carry do grupo ReWe 

9) HOFER – www.hofer.at  10) LIDL – www.lidl.at 

 

 

 
 
Aldi na Áustria, com 500 pontos de venda e uma 
quota de mercado próxima de 20% 
 

  
200 pontos de venda com entrada tardia 

11) UNIMARKT – www.unimarkt.at  12) METRO – www.metro.at 

 

 

 
 
Cadeia de 131 lojas de conveniência 
 

  
Cash&Carry com 12 pontos de venda 

 
 
 
 

  

http://www.adeg.at/
http://www.agm.at/
http://www.hofer.at/
http://www.lidl.at/
http://www.unimarkt.at/
http://www.metro.at/
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3. Comércio eletrónico 

 

O retalho alimentar online pesa apenas 2% no total do retalho online. 

 

O comércio online é a única categoria do retalho a registar crescimento, num contexto de estagnação do 

comércio alimentar em geral. Cresceu 4% em 2016, para Eur 7600 mil milhões, de acordo com dados do 

Associação do comércio austríaco, Handelsverband. 67% da população austríaca acima dos 15 anos já 

faz compras online. E nota-se uma aceleração do fenómeno nas compras feitas através de plataformas 

móveis. 

 

A migração para o online também se dá no ramo alimentar, se bem que a um ritmo muito menos 

acelerado do que nos restantes setores. A explicação mais evidente tem que ver com o facto da 

migração acelerada para o comércio online se dar com os jovens que, por natureza, têm agregados 

familiares reduzidos e tendem a comprar diariamente.  

 

O peso do online é já dominante em categorias como os livros e eletrónica, pode estar a caminho de ser 

repartido em partes iguais na moda, mas ainda é residual no canal alimentar. 

Basta dizer que o grupo Rewe, líder no retalho alimentar, apesar da enorme aposta no futuro do online, 

extraiu em 2016 apenas 0,5% das suas receitas da venda online. Ou seja Eur 40 milhões de vendas, 

para um grupo que fatura mais de Eur 8 000 milhões anualmente. 

De acordo com um estudo da Mindshare de 2016, 82% dos austríacos fazem compras na Hofer, mas 

apenas 1% fazem simultaneamente on e offline. Melhor posicionado parece estar a Billa, em que 4% dos 

austríacos já efetuaram compras online. 

 

Inquérito sobre preferência de canal de compra de produtos alimentares 

 

Fonte: Mindshare World, 2016 

 

Não surpreende por isso que nenhum player do alimentar figure entre as 10 marcas online mais 

reconhecidas pelo consumidor austríaco, mesmo tendo em conta que todas as cadeias de supermercado 

têm não só loja online, como também aplicativo móvel.  

Só na loja Na loja e também online 
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Na impossibilidade de escolher presencialmente o produto, a garantia da marca e da qualidade de 

serviço do prestador, assumem por ora um papel fundamental. A perspetiva da entrada súbita de 

gigantes como a Amazon (via Amazon Fresh), podem mudar rapidamente o paradigma atual, em que o 

online alimentar é opção de reserva e não solução top-of-mind. 

 

A menos que ocorra uma alteração disruptiva, o comércio online de bens alimentares pode nunca vir, no 

caso austríaco, a conquistar grande quota ao comércio de rua, por várias ordens de razões: 

 

1. Conveniência: o austríaco compra diariamente em pequenas quantidades, e a rede de 

supermercados é muito densa, pelo que comprar online não representa nenhuma vantagem de 

conveniência. 

 

2. Custo de operação: atendendo ao elevado custo de mão-de-obra, os sobrecustos associados à 

logística de picking e entrega tornam parte da oferta incomportável. 

 

 

Em todo o caso, é extremamente útil a pesquisa das plataformas e-Commerce das principais cadeias de 

distribuição alimentar.  

 

Principais players no comércio online 

 

Sector Empresa Website 

Alimentação Billa Billa_online_Shop 

 Spar Spar_online_Shop 

 Unimarkt Unimarkt_online_Shop 

Vinhos Best Wines www.best-wines.eu 

 Bauer Spirits www.bauerspirits.com 

 Döllerer’s Weinhandelshaus www.weinhandelshaus.at 

 E-Wein www.ewein.at 

 Getänkehaus Otmar Lux www.wein-handel.at 

Fonte: AICEP Austria, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

https://shop.billa.at/?wt_mc=at_billa.interne_kampagnen.startseite.billa.button.flapout_button.&utm_campaign=startseite&utm_source=billa&utm_medium=interne_kampagnen&utm_content=button&utm_term=flapout_button
https://www.spar.at/de_AT/index/online-shops/www_interspar_at_shop_lebensmittel.html
https://shop.unimarkt.at/
http://www.best-wines.eu/
http://www.bauerspirits.com/
http://www.weinhandelshaus.at/
http://www.ewein.at/
http://www.wein-handel.at/
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4. Roteiro 

 

Viena – Centro 
 

 

 
 
1. Billa -  Kärntnerring 9-13, 1010 Wien 
2. Merkur – Hoher Markt 12, 1010 Wien 
3. Spar – Kärntnerring 2, 1010 Wien 
4. Hofer – Neutorgasse 2, 1010 Wien 
5. Lidl – Stiftgasse 5-9, 1070 Wien 
6. Penny – Landstrasser Hauptstrasse 58, 1030 Wien 
7. Interspar – Landstrasser Hauptstrasse 1b, 1030 Wien 
8. ADEG – Thürmlhofstrasse 30, 1110 Wien 
9. Vinothek St. Stephan (Loja de vinhos) – Stephansplatz 6, 1010 Wien 
10. Wein & Co (Loja de vinhos) – Linke Wienzeile 4, 1060 Wien 
11.Zum Schwarzen Kameel (Loja gourmet) – Bognergasse 5, 1010 Wien 
12. Lingenhel (Loja gourmet) – Landstrasser Hauptstrasse 74, 1030 Wien 
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5. Banco de Imagens  
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