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FASE 1
Identificação dos drivers de consumo | 

características específicas a avaliar
30

FASE 2 Testes de experimentação 189

FASE 3 Estudo de mercado à marca 847

TOTAL 1066

01 Resumo do processo
O PRÉMIO CINCO ESTRELAS

É um sistema de avaliação que mede o grau de satisfação que os

produtos, os serviços e as marcas conferem aos seus utilizadores.

Utiliza um método completo e rigoroso, tendo como critérios de

avaliação as principais variáveis que influenciam a decisão de

compra dos consumidores, permitindo identificar e distinguir o que

Portugal tem de melhor, região a região.

CATEGORIA DE CONSUMO

Em cada região, e por cada categoria, são avaliadas as marcas mais

relevantes para o consumidor, identificadas através de nomeação

(no máximo de 5), para além das marcas que apresentam

candidatura.

METODOLOGIA

Para a recolha de informação são utilizadas diferentes técnicas de

testes e estudos de mercado, adaptadas a cada categoria e

implementadas por empresas especializadas (Ipsos Apeme e

Multidados).

Nas diferentes fases de testes e estudos são inquiridos

consumidores-alvo distintos e complementares:

1. FOCUS GROUP E COMITÉ DE AVALIAÇÃO

Realizados com consumidores | utilizadores da categoria.

O Comité de Avaliação, órgão composto por um grupo de

especialistas em diferentes áreas do mercado, é responsável pela

definição das características específicas (drivers de consumo) a

avaliar em cada categoria.

NÚMERO DE CONSUMIDORES ENVOLVIDOS

Avaliação Leonidas

Chocolatarias

Na categoria Chocolatarias as caraterísticas avaliadas foram:

1. Qualidade dos chocolates (sabor, frescura e durabilidade)
2. Oferta disponível (variedade e originalidade)

3. Qualidade do atendimento (simpatia, disponibilidade e 

aconselhamento)

4. Localização das lojas e condições do espaço (organização e 

exposição dos produtos, decoração, limpeza e higiene)

5. Possibilidade de compra online e entrega ao domicílio

2. TESTES DE EXPERIMENTAÇÃO

Na categoria Chocolatarias os testes realizados foram

inquéritos de satisfação a clientes das marcas.

3. ESTUDO DE MERCADO À MARCA

Utilização de um painel de consumidores com afinidade à

categoria e representativos da população-alvo da categoria e

das regiões onde a marca está implantada.



02 A Metodologia e as Fases de avaliação

CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA:

7/10 (com concorrência na categoria)

8/10 (sem concorrência na categoria)

Obterá o Prémio Cinco Estrelas Regiões apenas a marca que,

para além de atingir a classificação mínima exigida, obtenha a

classificação mais elevada na sua categoria e no seu distrito.
Avaliação Leonidas

Chocolatarias



03 Informação sobre a marca

Avaliação Leonidas

Chocolatarias

A Leonidas é uma chocolataria presente em mais de 50 países. 

O chocolate Leonidas é feito na Bélgica e importado semanalmente 

para garantir a frescura dos ingredientes. 

Temos caixas de bombons, tabletes, barras, gomas de fruta e até 

cremes de barrar. Para além das gamas de chocolates standard, 

contamos com novidades sazonais. 

"A nossa missão é espalhar felicidade, tornando o chocolate de 

qualidade acessível a todos!" 

O que diferencia o nosso chocolate é a sua qualidade, os ingredientes 

frescos, e ser fabricado com 100% manteiga de cacau de origem 

sustentável.



04 Classificação Global

1º CLASSIFICADO

SATISFAÇÃO

EXPERIMENTAÇÃO

PREÇO

QUALIDADE
RECOMENDAÇÃO

CONFIANÇA 

NA MARCA
INOVAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

GLOBAL

Ponderação do critério 

na classificação final 50% 10% 10% 15% 15%

Classificação Obtida 8,36 7,86 8,30 7,00 6,91
7,88

Classificação Ponderada 4,18 0,79 0,83 1,05 1,04

Avaliação Leonidas

Chocolatarias



QUALIDADE DOS CHOCOLATES OFERTA DISPONÍVEL ATENDIMENTO LOCALIZAÇÃO E ESPAÇO
COMPRA ONLINE

E ENTREGA AO 
DOMICÍLIO

PREÇO - QUALIDADE RECOMENDAÇÃO

Média 8,18 8,22 8,46 8,54 8,38 7,86 8,30

05 Caraterísticas avaliadas

SATISFAÇÃO PELA EXPERIMENTAÇÃO 

A média da recomendação da marca Leonidas, por parte dos seus clientes, é bastante elevada (8,30), sendo a característica

Localização das lojas e condições do espaço a mais valorizada.

Avaliação Leonidas

Chocolatarias



Os resultados obtidos nos testes e estudos de mercado realizados no âmbito do Prémio Cinco Estrelas Regiões 2022 permitem

afirmar que a Leonidas é considerada pelos consumidores como uma marca extraordinária, realmente Cinco Estrelas. Assim,

em 2022, a marca Leonidas obtém o Prémio Cinco Estrelas Regiões, na categoria “Chocolatarias”, no distrito de Lisboa.

06 Conclusão!

Valores associados ao Prémio Cinco Estrelas :

Qualidade | Excelência | Confiança | Escolha acertada

Avaliação Leonidas

Chocolatarias


