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JERÓNIMO MARTINS 

 

PARA MELHOR SERVIR O CONSUMIDOR 

A provedora do cliente 

 

EMPRESA 

 

Jerónimo Martins é um Grupo com projecção internacional que actua no ramo alimentar, 

nos sectores da distribuição e da indústria, visando satisfazer os legítimos interesses dos 

seus accionistas e contribuindo para o crescimento económico e para o desenvolvimento 

sustentado das regiões onde opera. 

 

O Grupo tem como objectivos a promoção da máxima eficiência operacional em todas as 

áreas de negócio, no sentido de optimizar os resultados gerados pelos seus recursos 

financeiros, materiais e humanos; a garantia da máxima satisfação dos seus clientes 

através de um compromisso em matéria de inovação e da melhor oferta na relação 

qualidade/preço nos seus produtos e serviços; a actuação de toda a organização pelos 

mais elevados padrões de conduta e de responsabilidade social, construindo relações de 

confiança com todos os stakeholders envolvidos; a condução dos negócios através de 

organizações dinâmicas e flexíveis, dotadas de capital humano que saiba aliar a 

experiência e o conhecimento acumulados à necessidade permanente de mudança.  

 

Em Portugal, o Grupo ocupa uma posição de liderança no sector da distribuição alimentar, 

operando com as insígnias Pingo Doce (supermercados), Feira Nova (hipermercados e 

mini-mercados) e Recheio (cash & carry e plataformas de food service), sendo líder no 

segmento dos supermercados e dos cash & carry. Na Polónia, desde 1995, o Grupo opera 
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através da insígnia Biedronka, possuindo mais de 800 lojas e empregando mais de 13 mil 

colaboradores. 

 

Jerónimo Martins é também um dos maiores grupos industriais de bens de grande 

consumo em Portugal, através da sua parceria com a Unilever nas empresas FimaVG 

(produtos alimentares), LeverElida (higiene pessoal e doméstica) e IgloOlá (gelados e 

ultra--congelados), detendo posições de liderança nos mercados de azeite, margarinas, 

ice-tea, gelados e detergentes, entre outros. 

 

O portfólio do Grupo inclui ainda uma área de negócio dedicada a serviços de marketing, 

representações e restauração. 

 

PROJECTO 

 

No âmbito da política de responsabilidade social empresarial da empresa, a Comissão 

Executiva do Grupo Jerónimo Martins criou a figura do Provedor do Cliente nas superfícies 

Pingo Doce e Feira Nova, com o objectivo de reforçar os sistemas existentes de defesa e 

satisfação do consumidor.  

 

O Provedor do Cliente tem como função principal a defesa e promoção dos direitos, 

garantias e interesses legítimos dos clientes, assegurando a existência de um canal de 

comunicação eficiente entre estes e o Pingo Doce ou o Feira Nova. 

 

Depois de cerca de dois anos de trabalho em torno da optimização dos procedimentos 

necessários, o Grupo obteve a certificação dos seus centros de distribuição (Gestiretalho) 

em Sistemas de Gestão em Segurança Alimentar (DS 3027E: 2002) e em Gestão 

Ambiental (ISO 14001: 2004), tornando-se pioneiro na obtenção deste reconhecimento 

neste sector de actividade. Também a cadeia Recheio garantiu que 19 lojas e duas 

plataformas obtivessem a certificação em Segurança Alimentar (HACCP, segundo o Codex 

Alimentarius CAC/RCP--1-1969, Rev. 42003). 
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ENVOLVIMENTO 

 

Sendo cada vez mais relevantes as temáticas da saúde e segurança alimentar, o Grupo 

Jerónimo Martins convidou uma nutricionista para assumir a função de Provedor do 

Cliente. Gozando de total independência no exercício das suas funções, é auxiliada por 

uma equipa própria no seu trabalho, que não se restringe à análise e emissão de 

pareceres sobre reclamações, podendo ouvir os clientes em todos os assuntos relevantes 

que estes queiram colocar-lhe. O Provedor pode inclusivamente promover iniciativas que 

contribuam para a melhoria de serviço prestado aos clientes. 

 

O Provedor do Cliente não substitui o Serviço de Atendimento ao Cliente do Pingo Doce e 

do Feira Nova – já existente anteriormente nas referidas empresas do Grupo e que goza 

de independência face à nova figura criada – dedicado ao tratamento das sugestões, 

ideias, pedidos de informação e reclamações. 

 

ACTIVIDADES 

 

O Provedor do Cliente do Pingo Doce e Feira Nova possui absoluta independência e 

isenção para defender os direitos, garantias e interesses legítimos dos clientes destas 

empresas. Recebe e analisa as reclamações e sugestões destes, sobre as quais emitirá os 

seus pareceres. Pode ainda reunir-se com os clientes sempre que a situação o exija. 

Deste modo, quando as equipas de loja e os Serviços de Atendimento ao Cliente não 

derem aos clientes uma resposta que os satisfaça, estes poderão contactar directamente 

o Provedor através do e-mail provedoradocliente@jeronimo-martins.pt. 

 

No entanto, os casos apresentados aos Serviços de Atendimento ao Cliente são também 

dados a conhecer ao Provedor, que emitirá sobre eles os seus pareceres. Da mesma 

forma, este informará os referidos serviços dos casos que lhe chegarem directamente. A 

resposta da Provedora do Cliente será dada num prazo máximo de 15 dias. 

 

Mais informações em: www.jeronimomartins.pt 

 


