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As actividades de Transporte e Logística (T&L)
representam as veias e as artérias da indústria, sustentam o
batimento do coração do comércio e mantêm em circulação o
sangue vital das empresas. Os Transportes e Logística envolvem
complexas disciplinas que requerem interacções entre vários e
diferentes departamentos dentro de uma empresa, bem como os
seus parceiros, fornecedores e clientes. Tornaram-se também
numa actividade de alta tecnologia, onde uma variedade de
tecnologias de gestão de transportes e armazéns e aplicações de
software estão agora associadas ao movimento de mercadorias,
desde o fornecedor de materiais ao fabricante, até ao cliente final.

Até agora, foi desenvolvido um grande número de Normas GS1
e o objectivo do nosso trabalho é facilitar a sua adopção pelos
intervenientes das cadeias de abastecimento que, em última
análise, resultará tanto em poupanças para as entidades
empresariais, como em benefícios para os seus clientes.
Como o Sistema de Normas GS1 pode ajudar
Com as Normas GS1 como base para as operações e serviços,
as equipas de transporte e logística podem normalizar a
informação e automatizar a sua recolha, resultando numa maior
eficiência no transporte e armazenamento.
A utilização das Normas GS1 traduz-se na certeza de que a
informação sobre todas as partes do processo é fiável. Oferecem
melhor visibilidade às mercadorias em toda a cadeia de
abastecimento, incluindo a possibilidade de seguir cada fase e
rastrear as expedições até à sua origem. Com a utilização das
Normas GS1 existe também uma maior segurança em todos os
passos do processo, evitando o roubo e, em algumas áreas, podem
também a ajudar no cumprimento da regulamentação.
A adopção das Normas GS1 cria benefícios de sustentabilidade,
visto que a melhoria na eficiência do transporte significa a
redução de CO2 e a total rastreabilidade das mercadorias
assegura uma melhor responsabilidade social. Por fim, a
melhoria na eficiência conduz, em última análise, a uma maior
rentabilidade pois as mercadorias certas chegam ao local certo
na hora certa.

A GS1 nos T&L – Melhorar a eficiência na cadeia de
abastecimento
As empresas precisam de racionalizar os custos e aumentar a
facturação cumprindo a legislação. As empresas que fornecem
serviços logísticos podem reduzir significativamente as despesas de
armazenamento e do transporte de mercadorias dos seus clientes.
Através da adoptação das Normas GS1 é possível melhorar a
eficiência e visibilidade das operações de T&L dos intervenientes da
cadeia de abastecimento.
GS1 T&L Industry User Group
A GS1 criou o T&L Industry User Group (IUG), um grupo voluntário
composto por fabricantes, retalhistas e fornecedores de soluções
logísticas de todo o mundo para liderar e implementar as Normas
Globais GS1 nos Transportes e Logística. Ao trabalhar com este
grupo de utilizadores, temos a certeza que estamos a abordar os
problemas e desafios que realmente interessam ao sector.

Com as normas voluntárias GS1, concebidas pelos utilizadores,
as empresas do sector dos transportes e logística podem
trabalhar de forma mais eficiente, mais económica, mais
sustentável e mais competitiva. Nesta brochura temos o prazer
de partilhar várias histórias de sucesso das equipas de
transporte e logística que utilizaram com êxito o Sistema de
Normas GS1 para enfrentar os seus desafios e atingir os seus
objectivos.
Comece já a sua própria história de sucesso! Saiba mais sobre
as Normas GS1 para o sector dos transporte e logística em
www.gs1.org/transportlogistics e, depois, contacte a
Organização Membro GS1 no seu país (GS1 Portugal,
www.gs1pt.org) para descobrir como as nossas normas podem
ajudar o seu negócio.
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As Normas GS1 Ajudam o
Governo e a Indústria a
Trabalharem de Forma mais
Eficiente
Colaboração para uma melhor admissão de
produtos nas fronteiras internacionais
Imagine a responsabilidade de proteger os 300 milhões de
cidadãos nos EUA de perigosos bens de consumo. Todos os
anos, as agências governamentais dos EUA inspeccionam
milhões de produtos que chegam às suas fronteiras. Elas
têm que tomar decisões rápidas e bem informadas para
admitir ou recusar as entradas. Embora os inspectores
sejam habitualmente desafiados pelo volume de
importações, a redução dos orçamentos dos governos
federais dos EUA e em todo o mundo sugerem que o futuro
sucesso do governo pode muito bem depender de novas
estratégias para a gestão dos processos de entradas de
bens.

Para lidar com esta questão, as agências do governo federal no
U.S. International Trade Data System (ITDS) criaram a
Comissão de Informação sobre Produtos (Product Information
Committee - PIC) para explorar novas formas em como utilizar
informação adicional para melhorar a eficiência e eficácia de
entrada de bens nas fronteiras internacionais.
A necessidade de visibilidade
Agências como a Food and Drug Administration (FDA) do
Departamento de Saúde e Serviços Humanos, Food Safety
Inspection Service (FSIS) do Departamento da Agricultura

dos EUA, Consumer Product Safety Commission (CPSC) e a
Environmental Protection Agency (EPA) têm como principal
missão a protecção do público de produtos perigosos ou de alto
risco. “Mas a ausência da classificação de produtos e de
uma sistema de identificação baseada em normas limitou a
capacidade de inspeccionar e admitir produtos”, diz Doug
Bailey, presidente da PIC. “Com uma maior visibilidade
sobre a carga dos produtos, os inspectores podem tomar
decisões mais rápidas e fiáveis, podem gerir melhor o risco
das importações para os cidadãos e acelerar a entrada de
produtos na indústria.”
Desde 2008 que Bailey tem trabalhado com a indústria de
carne e aves para avaliar os códigos globais de classificação
de produtos e o seu valor para a cadeia de abastecimento. “A
ideia surgiu logo. As normas globais GS1 dão prioridade à
rastreabilidade na cadeia de abastecimento. Por que não
utilizá-las para obter a visibilidade necessária para os
produtos importados?”
A força das Normas GS1
Nos EUA, a GS1 US™ estabeleceu uma forte colaboração com
as agências governamentais que participam no ITDS e as
Alfândegas dos EUA para facilitar o comércio transfronteiriço
através das Normas GS1. Em Dezembro de 2010, a ITDS PIC
publicou o relatório “Guidance for Using E-Commerce Data to
Manage Product Admission at International Borders”,
propondo o uso voluntário das Normas GS1 e das Normas UN
pela indústria para uma maior visibilidade nos dados dos
produtos. O relatório fornece à administração pública e à
indústria três recomendações básicas:
• GS1 Global Product Classification (GPC) e os Códigos de
Produtos e Serviços Normalizados das Nações Unidas
(UNSPSC): O importador pode utilizar os Códigos Globais de
Classificação de produtos tais como o GPC brick e os Códigos
de Produtos e Serviços Normalizados das Nações Unidas para
expandir as descrições do produto, além do código pautal. O
Sistema GPC da GS1 e o UNSPSC fornecem uma linguagem
global e comum para o agrupamento de produtos da mesma
forma. Estes códigos podem ajudar o governo a determinar
rapidamente a responsabilidade jurisdicional e avaliar a
natureza geral do risco do produto. E, se forem utilizadas as
descrições de categoria GPC em adição ao código de
categoria, os factores de risco dos produtos são comunicados
ainda com maior precisão.

• GS1 Global Trade Item Number® (GTIN®): O importador
pode utilizar o GTIN sempre que possível para identificar cada
produto numa carga. Isto permite que o governo possa gerir
os produtos pela sua marca e número de modelo e não
apenas por tipo de produto, e reutilizar as anteriores decisões
de admissão para melhorar radicalmente a eficiência.
• GS1 Global Data Synchronization Network™
(GDSN®): O uso da informação do produto no GDSN cria
eficiências adicionais para a indústria e para o governo.
Se os fornecedores dos produtos tiverem publicado,
mesmo que apenas uma vez, os GTIN dos seus produtos
e informação associada aos mesmos na data pool do
GDSN, o governo pode aceder a esta informação dos
produtos de forma autorizada num serviço “em nuvem”.
Os importadores apenas precisam de fornecer o GTIN no
momento da importação e o governo pode usar a
informação dos produtos guardada no GDSN, incluindo
os códigos de categoria e atributos do GPC, para tomar
decisões informadas sobre os produtos, sobretudo
aqueles que têm factores de risco complexos.
Em suma, o governo pode reutilizar a informação sobre os
produtos guardada no GDSN, conforme necessário, para
tomar decisões rápidas e bem informadas sobre o risco do
produto. Uma gestão de risco melhorada significa a melhoria
da segurança da população e do ambiente. O governo
também pode utilizar os GTIN’s dos produtos para reutilizar
as anteriores decisões de admissões, o que proporciona
novos níveis de eficiência e produtividade.
Por sua vez, inspectores altamente produtivos aceleram e
melhoram a previsibilidade da movimentação dos produtos para
os fornecedores e importadores. Despache de cargas Um
eficientes traduzem-se em intervalos mais rápidos de time-toshelf e no aumento das receitas dos fornecedores e retalhistas.
O significado do alcance global
As Normas GS1 resolvem os desafios que os governos e a
indústria enfrentam em todo o mundo, com base no seu
alcance global e ampla aceitação.
• As Normas GS1 são amplamente utilizadas em todas as
cadeias de abastecimento mundiais por fornecedores,
distribuidores, retalhistas e operadores que abrangem
multiplos sectores e industriais.
• Mais de 6,5 milhões de GTIN’s estão registados por 21 000
parceiros comerciais de 131 países participantes no GS1 Global
Data Synchronization Network e a publicação de produtos está a
expandir-se a um ritmo de 1 milhão de GTIN’s por ano.

• As Normas GS1 foram desenvolvidas com os
contributos, feedback e consenso da indústria.
• Cerca de um terço a metade de todos os produtos do mercado
estão identificados com os GTIN’s da GS1. Isto irá permitir aos
governos a gestão deste segmento do comércio por marca e
número de modelo e não apenas por tipo de produto, quando
apenas está disponível o código pautal.
O valor da acção voluntária
A Comissão de Informação sobre Produtos (PIC) do ITDS
recomenda que o uso de dados de comércio electrónico por
indústria seja voluntário. Para compreender melhor o que é
preciso e o valor real das transacções, a PIC está a conduzir
três acções-piloto focadas em produtos de alto risco –
brinquedos, carne e flores.
Uma das acções-piloto contempla a Associação de
Importadores de Flores da Flórida (Association of Floral
Importers of Florida - AFIF) que, ao trabalhar com os
Serviços de Alfândega dos EUA, promove os GTIN’s e os
códigos UNSPSC pela sua agilização das inspecções das
importações. “Mais de 87 por cento de todas as importações
de plantas entram através de Miami por via aérea”, diz
Christine Boldt, vice-presidente executiva da AFIF. “Todas as
cargas têm que ser inspeccionadas e as suas caixas são
objecto de atenção de acordo com os seus níveis de risco de
infestação. O processo de inspecção é totalmente feito por
papel e caneta.”
Para esta acção-piloto os fornecedores participantes estão a
utilizar os GTIN’s nas caixas para indicar os tipos de flores e o
país de origem. Os GTIN’s também estão mencionados na
factura que é enviada aos importadores. “Os importadores
introduzem os GTIN’s no sistema aduaneiro”, descreve Boldt.
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“Quando os inspectores agrícolas entram nas instalações
da companhia de aviação, já têm impressos os GTIN’s do
sistema e, pura e simplesmente, conferem esses números
com os GTIN’s que estão nas caixas. Com a informação de
produto adicionada, eles podem rápida e facilmente
seleccionar as caixas de alto risco para as inspeccionar.”
Até à data, o valor da acção-piloto para os importadores e para
o governo é claro: economia significativa de tempo ao mudar
de um processo manual e lento para um que é rápido e
automatizado. Optimista sobre os resultados finais da acçãopiloto, Boldt conclui: “Com as Normas GS1 estou confiante
que podemos reduzir o tempo de inspecção em pelo
menos 50 por cento. E, por último, com uma maior
colaboração e uso de tecnologias como os leitores de
códigos de barras podemos obter reduções ainda
maiores.”
Envolva-se
Fornecedores, importadores e governos podem trabalhar no
sentido de explorar o valor de uma maior eficiência para agilizar
a entrada de produtos nas fronteiras internacionais.
• Saiba mais através dos relatórios da PIC, “Leveraging
E-Commerce Product Data for Smarter Cargo
Management” (Abril 2009) e “Guidance for Using ECommerce Data to Manage Product Admission at
International Borders.” Ambos os relatórios estão
disponíveis em www.itds.gov.

• Partilhe estes conceitos com a sua empresa e com os
gestores das alfândegas nas fronteiras onde a sua empresa
faz negócios.
• Descubra o potencial valor para a sua empresa. Contacte
Doug Bailey em douglas.bailey@ams.usda.gov para ver se
existem alguma acção-piloto a iniciar-se nos produtos com
valor estratégico para a sua empresa.
Com uma colaboração contínua, a GS1, governos e indústrias
podem construir, em conjunto, um processo logístico global
mais inteligente permitindo que os governos possam gerir
eficientemente o crescente volume do comércio internacional.
Para mais informação, contactar:
Steve Arens em sarens@gs1us.org

Simplificar o Caminho das
Mercadorias nas Alfândegas
Processos de trabalho intensivo
Todos os anos, mais de 1,2 milhões de contentores são
transbordados no porto de Kaohsiung e armazenados
temporariamente em cinco parques, todos eles em diferentes
pontos da cidade. O contrabando era comum mesmo com
escolta humana.
Antes da adopção do EPC/RFID, o processamento dos
contentores em trânsito baseava-se em sistemas com
suporte em papel e exigiam um trabalho bastante intensivo.
Cerca de 40 000 a 50 000 destes contentores tinham de ser
inspeccionados todos os anos onde as inspecções eram
executadas aleatória e automaticamente por um sistema
dinâmico de auditoria de contentores.
Cada empresa de transporte tinha que pagar anualmente cerca
de 449 000 € pelos serviços de escolta escoltar um contentor
podia demorar entre 4 a 10 horas. Devido a problemas do
âmbito criminoso foi considerado vital implementar com urgência
o EPC/RFID, cumprindo ainda o requisito SAFE (Quadro de
Normas para a Segurança e a Facilitação do Comércio
Internacional) da Organização Mundial das Alfândegas.
Colocar o EPC em funcionamento no porto de Kaohsiung,
Taiwan (1) “O Programa de Isenção de Escolta dos
Contentores em Trânsito no porto de Kaohsiung” foi criado pelo
Ministério dos Assuntos Económicos de Taiwan, e envolveu a
solução EPC/RFID para substituir a escolta humana. Isto foi
implementado durante o período de 2006 a 2008 e, desde 2010,
todos os portos internacionais em Taiwan foram obrigados a
adoptar o programa.
Com este programa, cada contentor tem um selo electrónico
(eSeal) colocado na sua porta. Cada entrada no parque de
contentores tem um ponto de leitura que está equipado com
leitores em conformidade com o EPCglobal.
O sistema necessitou dos seguintes requisitos:
• utilizar a Norma EPC C1 Gen2;
• ter uma distância de leitura máxima de 7 metros;
• quando os veículos em movimento passam numa estação de
inspecção a uma velocidade de 60 km/h, o sistema tem que ter
uma taxa de leitura de, pelo menos, 95 % para um espaço de
200 m;
• ser capaz de ler todos os tipos de selos electrónicos EPC
(eSeal), apesar das diferentes localizações e variações dos
selos em fundo metálico;
• dado que o ambiente exterior no porto de Kaohsiung é
quente, húmido e altamente salino e está sujeito a tufões, o
hardware de RFID existente tem que permitir que o sistema
mantenha um funcionamento de 24 horas durante todo o ano;
• o sistema tem que alcançar um elevado nível de fiabilidade,
estar ligado e ser completamente compatível com o
sistema de identificação de imagens on-line existente
no gabinete do porto de Kaohsiung.

EPCIS - Intercâmbio de dados aduaneiros (2) O EPCIS reúne a
informação de transporte dos contentores entre os principais portos
de Taiwan. A Direcção-Geral das Alfândegas de Taiwan é a primeira
no mundo, dentro do sector aduaneiro, a possuir o EPCIS. O
próximo passo será expandir a implementação do sistema de forma
a melhorar a cooperação transfronteiriça e a partilha de informação
das alfândegas entre os diferentes países.
A informação de escolta, exportação, 1
transbordo e importação do
contentor pode ser gerada e
trocada em múltiplos EPCIS que
fornecem visibilidade para a
alfândega, encoraja a adopção de
EPC/RFID no transporte de
contentores entre os países da
1
Ásia e facilita a política Green Lane.
Um caminho claro para a eficiência (3) O novo sistema aduaneiro
do porto de Kaohsiung tem um certo
número de benefícios claros e
demonstráveis, nomeadamente:
• a intensidade da mão de obra para
as pessoas escoltarem os
contentores foi significativamente
reduzida em aproximadamente
2
10 000 deslocações em operações
de escolta dos contentores em
trânsito e 4 000 deslocações para
inspecções no transbordo em terra
por ano;
• melhoria na eficiência global da
alfândega;
• redução de cerca de 48 000
3
horas por ano em inspecções
relativas a transportes de contentores
em trânsito;
• os veículos com contentores podem agora passar
rapidamente sem parar;
• clara redução de mão-de-obra e custos;
• poupança, para o sector dos transportes e logística, de cerca
de 2 400 000 € por ano em relação ao custo anterior de
análise de documentos e despacho na alfândega;
• abordagem muito mais robusta para atacar o contrabando e
evitar a perda de carga.
Para mais informações, contactar:
Carrie Wen em carrie.wen@gs1tw.org
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Gestão de Armazém da Sun
Rise Melhorada Graças ao
EPCIS
Gerir a logística global
A Sun Rise Management Limited (Sun Rise) é um prestador de
serviços logísticos fundado em Hong Kong em 1999. A
empresa presta serviços de armazenamento, transporte de
cargas e frete para empresas do sector vestuário, alimentar,
electrodomésticos e de matérias-primas em todo o mundo. A
empresa explora um armazém com 30 000 m2 em Yuen Long,
Hong Kong.

Vencer a inflexibilidade
Espalhados por todo o mundo, os clientes da Sun Rise
requerem que a empresa faça a gestão dos processos de
entrada de stock, verificação de stock e saída de stock de
partículas plásticas e de mochilas com base, não apenas nos
códigos dos produtos, mas também nos números de lotes
específicos de acordo com as suas preferências individuais.
Além disso, alguns clientes exigem que a empresa faça a
gestão do inventário ao nível do artigo. Ao efectuar
procedimentos manuais, as operações de armazém na Sun
Rise eram propensas ao erro humano e não tinham a
flexibilidade necessária para lidar com as preferências
específicas de cada cliente. “O nosso principal objectivo era
melhorar a eficiência do armazém ao minimizar o erro humano.
Queríamos alcançar o objecto desenvolvendo as mais recentes
soluções de tecnologias de informação”, disse o Sr. Kwok Fai,
fundador da Sun Rise.
A Sun Rise decidiu implementar um sistema de gestão de
armazém (WMS) baseado em EPC/RFID e na plataforma
ezTRACK™. O sistema foi concebido de acordo com o fluxo
de trabalho e as operações de logística da empresa e inclui
procedimentos de entrada e saída de stocks personalizados
para as necessidades individuais de cada cliente. Os dados
recolhidos durante a entrada e saída de stock, utilizando
leitores portáteis de RFID, foi sicronizado com o sistema WMS
baseado em EPC/RFID e na plataforma ezTRACK™, para
capturar dados de inventário exactos e em tempo real.
Com o sistema instalado, a Sun Rise foi capaz de gerir o
inventário através dos números de lote do fabricante e
executar a saída de stocks tanto ao nível da caixa como do
artigo.

Principais benefícios
- Facilitar a saída de stock ao nível de caixa e de artigo
Com o sistema de gestão de armazém baseado em EPC/RFID
e na plataforma ezTRACK™, a Sun Rise pode localizar e
identificar efectivamente o inventário, não só ao nível de caixa,
mas também ao nível de artigo e geri-lo segundo as exigências
logísticas individuais de cada cliente. Para os clientes,
fabricantes de mochilas, a Sun Rise pode agora fornecer

rastreabilidade ao nível indivuidual de artigo durante o processo
de saídas de stock, enquanto que no passado era apenas
possível rastrear caixas de, por exemplo, 10 mochilas.
- Permitir o comprovativo de entrega e eliminar as
devoluções
“Com a utilização do sistema de gestão de armazém baseado
em EPC/RFID e na plataforma ezTRACK™ da GS1 Hong
Kong melhoramos a flexibilidade e eficiência dos nossos
processos de gestão do armazém. Mais importante ainda,
temos um processo de entrega exacto e eficiente que nos
permite aumentar a satisfação do cliente” afirma o Sr. Kwok.
ezTRACK™: Rede de rastreabilidade normalizada
EPCIS, desenvolvida pela GS1 Hong Kong permite uma visibilidade em tempo real das
mercadorias e do fluxo informacional do ponto de
fabricação ao ponto de destino
A empresa também é capaz de fornecer um comprovativo de
entrega em tempo real o que, por sua vez, reduziu ou
eliminou devoluções dispendiosas. “Como prestador de
serviços logísticos, acreditamos que é essencial satisfazer
todos os requisitos individuáis dos nossos clientes para que a
gestão de stocks se mantenha competitiva. Com a
flexibilidade do sistema de gestão de armazém baseado em
EPC/RFID, estamos agora totalmente equipados para o
fazer”, acrescentou ainda.
Para mais informações, contactar:
Jeff Chan em jeffchan@gs1hk.org

Eficiência e Precisão na
Gestão de Stocks na Earnward
Warehouse Limited
Racionalizar a logística
A Earnward Warehouse Limited (EWL) foi fundada em Hong
Kong em 1991, com um espaço de armazém de 10 000 m2.
Desde então, a empresa tem crescido rapidamente e agora é
um prestador de serviços logísticos com uma instalação de
armazenazem com 180 000 m2 localizada em Kwai Chung,
Hong Kong. Através da expansão as suas operações na China
Continental, a empresa também explora um armazém com
200 000 m2 em Guangdong.
Desafios
A EWL fornece serviços de armazenagem para uma
variedade de fabricantes e fornecedores para armazenar
um grande número de mercadorias com diferentes prazos
de entrega. As suas instalações na China Aviation
Logistics Centre em Kwai Chung armazenam mais de
1 000 colchões para uma empresa líder de artigos nessa
área. Tal como outros prestadores de serviços logísticos, a
EWL geria manualmente o seu armazém e as operações
de inventário. Sem um processo holístico de rastreabilidade
do inventário, a EWL tinha que registar manualmente a
localização exacta de cada colchão e localizar o colchão
certo durante o processo de saída de stock. Isto levou a
uma elevada taxa de erro humano quando se executavam
encomendas, o que resultou em atrasos com custos
elevados e na incapacidade para cumprir os prazos de
entrega.
Solução
De foma a melhorar a eficiência dos procedimentos de
verificação e saída de stock dos colchões, a EWL decidiu
implementar um sistema de gestão de armazém (WMS)
baseado em EPC/RFID a Janeiro de 2010, escolhendo a
plataforma ezTRACK™ da GS1 Hong Kong, conforme a
norma EPC reconhecida a nível mundial.
A todos os colchões foram atribuídas etiquetas RFID em
conformidade com a norma EPC, com a informação do produto
incorporada. Todos os procedimentos operacionais para a
gestão dos colchões, incluindo os processos de entrada e
saída de stock, foram executados utilizando-se leitores
portáteis RFID. A informação recolhida pelo leitor era então
transmitida para o WMS baseado em EPC/RFID, que
sincroniza com a plataforma ezTRACK™ de forma a permitir a
rastreabilidade e o acompanhamento a partir de qualquer local
em qualquer altura. Para garantir que o processo de saída de
stock era 100% exacto, foi pedido que se verificasse cada
colchão utilizando um leitor portátil de RFID.

Principais benifícios
• 100% de precisão no procedimento de saída de stock
Os colchões manuseados pela EWL são artigos de valor elevado,
difíceis de identificar manualmente e têm que ser entregues de
acordo com rigorosos prazos de entrega. O sistema de gestão
de armazém baseado em EPC/RFID ajudou a empresa a
manusear estes artigos de forma mais eficiente e a fornecer aos
seus clientes informação de entrega mais exacta, elevando
assim os padrões do serviço ao cliente.
“A implementação do sistema de gestão de armazém com
base em EPC/RFID prova ser o mais útil para as nossas
operações de armazém. Ao eliminar o erro humano dos
nossos procedimentos, atingimos com sucesso uma
exactidão de 100 % nas expedições”, afirmou o Sr. Thomas
Yau, Especialista TI, EWL, adicionando que isto eliminou as
dispendiosas devoluções de stock.

• Redução significativa em tempo de verificação de stock
Com a utilização dos leitores portáteis de RFID, o pessoal
de armazém pode realizar as tarefas de verificação de stock
de modo substancialmente mais rápido.
“Com os procedimentos anteriores de gestão de armazém,
levava-se 48 horas para concluir o processo de verificação
de stock. Agora, com o uso do sistema de gestão de
armazém baseado em EPC/RFID da plataforma ezTRACK™,
a mesma tarefa pode ser realizada em meio dia. Apenas
precisamos de duas pessoas para realizar esta tarefa em
vez de quatro. Como resultado, podemos alocar recursos
humanos de forma mais eficaz e eficiente quando
comparado com a monitorização e identificação manual do
stock”, afirmou o Sr. Yau.
Em suma, o sistema de gestão de armazém baseado em
EPC/RFID da EWL resultou num manuseamento
significativamente mais exacto e eficiente nas expedições
dos clientes. Através da capacidade da rastreabilidade em
tempo real, a EWL também tem uma total visibilidade do
inventário armazenado nas suas instalações.

Para mais informações, contactar:
Jeff Chan em jeffchan@gs1hk.org
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Suécia Assume a Liderança
nas Normas RFID para os
Caminhos de Ferro
No início de 2011, os vagões de mercadorias
começaram a circular marcados com etiquetas RFID, num teste
em larga escala, entre algumas das instalações da Volvo na
Suécia e Bélgica. Este é um passo importante para a criação de
uma norma comum para a identificação e rastrabilidade de
material circulante em toda a Europa.

A Administração de Transportes da Suécia (anteriormente
denominada Administração Ferroviária Nacional) testou a
solução RFID durante muitos anos. Tudo começou com um
sistema que usava etiquetas activas, mas com a grande
desvantagem de serem alimentadas por baterias.
“A solução que acabamos por escolher baseia-se em
etiquetas RFID passivas que são activadas pelo sinal
rádio do leitor. É uma nova geração de etiquetas que
podem ser lidas mesmo quando os comboios estão a
circular a alta velocidade”, diz Gunnar Ivansson, consultor
na Learningwell que ajudou a desenvolver a tecnologia.
Para que a solução que a Administração de Transportes da
Suécia está a testar,evolua para norma europeia estão a ser
usadas as normas globais da GS1 para RFID. Os leitores são
inclusive normalizados com um interface específico.
Lennart Andersson, responsável pelo projecto está
satisfeito com o elevado nível de interesse em toda a
Europa, “A Administração de Transportes da Suécia
estave no stand da GS1 na feira InnoTrans em Berlim,
no último Outono, e fizeram-se contacto com cerca de
70 pessoas de uma longa lista de países. Diferentes
soluções estão a ser testadas, mas queremos
conduzir o desenvolvimento para que exista realmente
uma norma europeia que todos possam utilizar.”
Os operadores na Suécia estão também muito interessados
em que a tecnologia RFID seja normalizada para que
funcione também fora da Suécia, “60 por cento do nosso
volume é internacional, isto é, está em trânsito de ou
para a Europa.
Para mais informações, contactar:
Alice Mukaru em alice.mukaru@gs1.se

A suécia vive da exportação e o transporte é uma parte
importante disso”, diz Michael Nysten, gestor de qualidade na
Green Cargo, uma empresa que manuseia até 60 000 vagões
carregados de mercadoria todos os meses.
A Green Cargo investiu o seu próprio dinheiro no teste, com os
transportes da Volvo Logistics de Olofström no sul da Suécia,
“Manter a rastreabilidade do material circulante usando as
etiquetas RFID é uma solução simples e pouco
dispendiosa. Tentámos pôr um GPS nos vagões e isso
tornou-se caro”, diz Michael Nysten.
Nysten continua, “É uma grande vantagem possuir a
capacidade de ir a um portal Web e aceder com
facilidade à informação sobre onde estão os vagões e
as mercadorias”. Nysten também acredita que a tecnologia
RFID reduzirá o manuseamento de papel e processos
administrativos, incluindo tudo que está entre a facturação
até à comunicação do que foi feito.
A Administração de Transportes da Suécia também prevê
grandes ganhos com menos processos administrativos e uma
melhor informação a clientes e, adicionalmente, espera reduzir
custos de manutenção, “Os vagões de mercadorias geram um
desgaste considerável e nos carris, especialmente se
tiverem algum dano. Actualmente, temos dificuldade em
obter uma panorâmica geral de que vagões estão a ter
problemas, mas com o RFID, podemos identificar os vagões
e agir imediatamente”, diz Lennart Andersson. “Obtemos
também estatísticas que podem ser utilizadas para
manutenção preventiva.”
A etiquetagem dos vagões é feita pelos operadores. Há duas
etiquetas RFID em cada vagão. De acordo com Gunnar
Ivansson, o preço desceu para cerca de €3 por etiqueta.
É a Administração de Transportes da Suécia que instala os
leitores e explora o sistema, e depois cabe aos operadores
utilizá-lo. Os testes que estão agora a ser realizados irão
fornecer informação sobre esses serviços para tenham mais
procura.
“As empresas de caminhos de ferro sempre foram boas
a descobrir as suas próprias soluções em cada país.
Estamos agora a desenvolver uma norma que é comum
a todos os países e que também possa ser utilizada por
outros modos de transporte”, conclui Lennart Andersson.
Quando estiver totalmente operacional, será possível seguir
um vagão por toda a Europa usando as normas globais
GS1.

A GS1 Simplifica as
Operações Portuárias

O Porto de Gotemburgo está a usar a tecnologia
RFID para obter informações sobre os transportes ferroviários
de e para o porto.
O Porto de Gotemburgo é o maior porto da Escandinávia, e para
que as operações decorram com eficiência é necessário um
aviso antecipado do que é necessário carregar e descarregar.
“Os maiores porta-contentores do mundo podem ancorar
no porto e de maneira a carregá-los vamos buscar cargas
por transporte ferroviário em toda a Suécia e Noruega”, diz
Arvid Guthed, gestor de negócios no porto.
Como pré-requisito para o projecto EU Dryport, a
Administração de Transportes Sueca está agora a instalar
leitores no troço da via entre o porto de Gotemburgo e
Falköping, no sudoeste da Suécia, onde há um terminal
terrestre. O próximo passo será a marcação dos vagões pelos
operadores dos comboios, de acordo com as normas GS1
para RFID. A Administração de Transportes da Suécia irá
capturar toda a informação quando os vagões passarem
pelos leitores RFID e colocá-la disponível através de um
interface Web.

Podem ainda ser manuseados mais comboios
“A informação antecipada sobre a composição de um
comboio quando ele chega ao terminal permite-nos préposicionar as unidades para carregar”, diz Arvid Guthed.
“Isto reduz o tempo de manuseamento por comboio, pelo
que podemos receber mais comboios por dia.”
Existem 26 shuttles ferroviários que passam pelos vários
terminais terrestres incluindo o porto de Gotemburgo, pelo que
subsistem grandes volumes para gerir.
“Actualmente, grande parte da comunicação das
mercadorias que se dirigem para o porto é feita
manualmente. Há uma necessidade de obter informação
antecipada e correcta de uma maneira mais fácil. Todos
beneficiam com isto”, diz Per Sjöholm da Starbright
Consulting, gestor técnico de projectos para o projecto RFID no
porto de Gotemburgo.
O porto de Gotemburgo também vê a tecnologia RFID
proporcionar um potencial acrescido para a rastreabilidade e
acompanhamento que liga os números dos contentores aos
números dos vagões.

Para mais informações, contactar:
Cecilia Gyldén em cecilia.gylden@gs1.se
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Optimização da Cadeia de
Abatecimento dos têxteis
com as Norma GS1

Em 2009, Gerry Webber, uma empresa de
vestuário de renome mundial, tomou a decisão de iniciar
um projecto pioneiro em toda a cadeia de abastecimento
internacional. O EPC/RFID foi implementado para
optimizar os procedimentos logísticos e os processos no
retalho e, ao mesmo tempo, usaram-no como uma nova
forma de segurança no retalho. Durante o processo de
desenvolvimento foi também desenvolvida uma inovação:
a etiqueta “normal” de cuidados foi ampliada para a
etiqueta EPC/RFID, combinando as funcionalidades de
anti-roubo, instruções de cuidados de conservação do
fabricante e o Código Electrónico de Produto.
Mais canais, vendas aumentadas
O número de artigos têxteis vendidos pela Gerry Weber
aumentou continuamente todos os anos e também aumentou o
número de canais através dos quais os produtos foram vendidos.
Por esta razão foi necessário optimizar os processos de
produção e logística na Gerry Weber, mas também nas suas
lojas e naquelas exploradas pelos seus parceiros franchisados.

A fase de testes com o novo sistema EPC/RFID nas lojas
Gerry Weber teve tanto êxito que, entretanto, a solução foi
implementada em todas as HOUSES OF GERRY WEBER na
Alemanha e no estrangeiro. Mais de 26 milhões de peças de
roupa anualmente produzidas por toda a cadeia de
abastecimento foram equipadas, em 2011, com a tecnologia
EPC/RFID. Juntamente com parceiros ilustres como a Meyer
& Meyer, Deutsche Post DHL, Avery Dennison e Deutsche
Telekom, a Gerry Weber AG criou um projecto pioneiro no
sector têxtil.
Resolver os problemas
Através do uso da tecnologia EPC/RFID, foram descobertos
e resolvidos os seguintes problemas:
1. As etiquetas EPC/RFID devem ser utilizadas como etiquetas
de segurança que permitam uma leitura a grande distância,
para que o pouco atractivo equipamento de segurança à
entrada das lojas se torne redundante. Ao mesmo tempo, a
necessidade de instalar dispositivos anti-roubo separados na
logística e removê-los no balcão durante o processo de
pagamento é eliminada.

Isto significa combinar as etiquetas EPC/RFID já em
produção com os artigos, física e logicamente. Também
resultou em benefícios financeiros relativamente aos mais
recentes dispositivos anti-roubo.
2. Com a possibilidade de leitura em massa, os processos de
entrada de mercadorias e de registo de inventário em loja ou
armazém podem ser melhorados. Estes processos são
propensos ao erro, especialmente quando implementados sem
cuidado e devido ao grande número de variantes que se
encontram habitualmente na indústria têxtil. Com a tecnologia
EPC/RFID, a cada artigo têxtil (peça de vestuário) é atribuído
um número de série único que pode ser lido através de ondas
de rádio. Isto permite uma comunicação rápida e segura e
estabelece a ligação ao lote de produção. A etiqueta
EPC/RFID deve ser fixada firmemente à etiqueta de instruções
de conservação da roupa. Também é importante que o tecido
entre as etiquetas EPC/RFID não afecte a taxa de leitura.
3. Existiam também dois desafios para os parceiros de Gerry
Weber. O prestador de serviços logísticos Meyer & Meyer, um
dos líderes na prestação de serviços de logística na área dos
têxteis, que manuseia por ano cerca de 19 milhões de artigos
da Gerry Weber, em diferentes locais de armazenamento,
assumiu a tarefa de verificar a qualidade das etiquetas
EPC/RFID e de as substituir se necessário. Desta forma, é a
única maneira de assegurar que 100 % dos artigos estão
equipados com uma etiqueta legível na loja. Para este fim, a
Meyer & Meyer equipou os sistemas de manuseamento de
vestuário pendurado e deitado com base em código de barras,
com a funcionalidade RFID, de forma a permitir uma leitura
segura das etiquetas EPC (sem afectar os tempos de ciclo e
evitando as actividades adicionais de separação de produtos).
Vantagens
Com o novo sistema alcançou-se um número de vantagens
claras:
• Melhor controlo das entregas dos prestadores de serviços
logísticos
• Aceleração das devoluções
• Processamento mais rápido da entrada das mercadorias
e nos processos de expedição
• Redução das situações de ruptura de stocks ao fornecer uma
melhor visibilidade do inventário
• Inventários mais rápidos e precisos
• Registo do conteúdo das caixas em segundos

As abordagens deste projecto são transferíveis para outros
projectos na área dos têxteis. A utilização consistente das
normas globais GS1 e EPC é um pré-requisito importante para
a utilização eficiente desta nova tecnologia.
Em Setembro de 2010, a Gerry Weber International
AG, juntamente com os seus parceiros de projecto, incluindo
a Meyer & Meyer, Avery Dennison, Fiege, Hellmann e a
Deutsche Post DHL venceram o ambicionado Prémio ECR
alemão na categoria Cooperação Corporativa
pelo sucesso na
implementação do seu
projecto inova “EPC/RFID para a Cadeia de
Abastecimento dos Texteis.”
Para mais informações, contactar:
Heide Buhl em buhl@gs1-germany.de
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Normas GS1 nos Correios da
Bélgica
Manter a rastreabilidade da correspondência
Em 2009, os Correios da Bélgica (Bpost) manusearam mais de
12 milhões de artigos postais por dia, dos quais mais de 90 000
são correio registado nacional, o que significa que contém
informação vital tanto para o remetente como para o destinatário.
Perante a necessidade de garantir que um artigo postal possa
ser rastreado a partir da estação de correios até ao destino
final, incluindo o conhecimento de qualquer instância em que
o artigo não chega ao destino, a Bpost decidiu integrar as
normas GS1 no E-Tracker, uma solução on-line que permite
aos clientes rastrear, entre outras coisas, o correio registado
nacional.
Actualmente a Bpost utiliza um certificado de correio registado
que deve ser preenchido e guardado pelo cliente após ter sido
selado pela Estação de Correios. O certificado transporta um
código de barras GS1-128 impresso num suporte autocolante,
cuja parte de cima deve ser removida e colocada na carta
registada. O cliente guarda o certificado de envio de correio, que
ainda tem a parte de baixo do mesmo código de barras. Os
Identificadores de Aplicação (IA) utilizados neste caso são o IA
(01) (GTIN do produto baseado no prefixo da empresa Bpost,
neste caso “correio registado nacional” e o IA (21) (número de
série do correio registado nacional). O GTIN e o número de
série tornam cada correspondência nacional registada única.
Isto funciona de foma eficaz para ambas as partes.A Bpost é
capaz de rastrear e acompanhar o envio, desde a estação de
correios à entrega, através da leitura do código de barras GS1
em cada ponto importante do processo de entrega e o cliente
pode seguir o envio e saber, em qualquer altura, onde está a
sua correspondência utilizando a ferramenta on-line de
rastreabilidade e acompanhamento (E-TRACKER:
www.bpost.be track). A carta registada nacional tem que ser
seleccionada e o número de série codificado manualmente. O
remetente pode verificar se a carta registada nacional está
ainda em trânsito ou se já foi recebida pelo destinatário.
A normalização leva a uma vantagem competitiva
No contexto de uma maior concorrência entre os
fornecedores de serviços postais na Europa, a Bpost
desenvolveu novas soluções para aumentar a
competitividade, tal como a oferta de serviços postais ou
objectos postais fora do ambiente típico postal. Um
desenvolvimento chave nesta área foi a abertura dos
balcões “Point Poste/Postpunt” nos supermercados e
estações de comboio, visto que isto permitiu à empresa
chegar a mais e mais clientes.

Os problemas de compatibilidade entre os parceiros comerciais e
a compatibilidade dos sistemas POS dos diferentes retalhistas foi
um dos principais desafios que tiveram que ser vencidos. Como
as normas GS1 já são ampla e internacionalmente difundidas no
ambiente do retalho, foram escolhidas para se ter a certeza que
os produtos e serviços postais poderiam ser lidos nos pontos de
vendas.
Com base no prefixo da empresa Bpost, os selos, encomendas e
cartões postais belgas são identificados com um GTIN-13
codificado num código de barras EAN-13, abrindo as portas para
futura colaboração e a possibilidade de muitas outras soluções
entre a Bpost e os parceiros comerciais.
Para mais informações, contactar:
Nicolas Stuyckens em NStuyckens@gs1belu.org

Aumentar a Eficiência
no Transporte

Na Colômbia, o transporte de mercadorias
representa mais de 37% dos custos logísticos dentro da cadeia
de abastecimento, o que oferece uma grande oportunidade.
O problema principal que se identifica é a falta de informação
atempada e fiável entre o cliente, o prestador de serviços
logísticos e o motorista. Mesmo quando disponível, é muitas
vezes bastante informal e a informação é frequentemente
incompleta. De modo a desenvolver melhores formas para
integrar a informação relacionada com os diferentes
processos de transporte e para alcançar a visibilidade e
rastreabilidade on-line, a GS1 Colômbia definiu e
implementou uma plataforma integrada que usa diferentes
tecnologias. Entre estas incluem-se: sistemas de
posicionamento global automático para veículos que usam
tecnologias GPS e GPRS, PC’s portáteis e EPC/RFID e
outras soluções com base na Internet.
A iniciativa está a ser liderada pelo prestador de serviços
logísticos Almacenar - Almagran com o apoio da GS1
Colômbia e de Solution Providers.
No processo de rastreabilidade participaram 30 clientes,
incluindo Falabella, Carrefour e Exito (a marca de retalho
Para mais informações, contactar:
Yara Montana em ymontana@gs1co.org

do Casino na Colômbia) e os seus fornecedores; a Samsung e
a LG Electronics, 5 empresas de transportes e 150 motoristas.
A GS1 Colômbia facilitou a implementação apoiando as
empresas e os prestadores de serviços.
A nova plataforma integrada proporcionou
diversas vantagens, incluindo:
• uma poupança de 50% em tempo relativamente aos
processos de transporte
• poupanças de 67% em custos de comunicações devido a um
menor uso dos telemóveis
• a informação a partilhar foi normalizada e está disponível a
todas as partes através de único canal
• a introdução manual de dados foi reduzida; os dados são
apenas introduzidos uma vez durante todo o processo e isto
consolidou a informação e evitou os erros
• foi desenvolvida uma maior visibilidade e rastreabilidade em
todos os processos
• os indicadores de desempenho foram calculados automaticamente
• foi conseguida uma maior eficiência e diligência na
atribuição e busca de veículos
• muitas ineficiências foram eliminadas reduzindo assim os
custos e o tempo.
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Iniciativas no Japão para a
Visibilidade na Cadeia de
Abastecimento
O desafio
Muitos produtores japoneses têm unidades de produção no
estrangeiro e comercializam em todo o mundo. No entanto,
como geralmente consignam a expedição de cargas
associadas com a produção e vendas a outras empresas, tem
sido difícil para os produtores gerirem com eficácia a cadeia
de abastecimento internacional. Para optimizar toda a cadeia
de abastecimento, os produtores precisam de compreender o
processo em tempo real e tomar as medidas necessárias de
modo atempado, mas ainda não foi estabelecida uma
plataforma de visibilidade para partilhar a informação dos
movimentos de cargas entre os parceiros da cadeia global de
abastecimento. Por conseguinte, está a ser analisada a
possibilidade de se construir uma plataforma de visibilidade
para capturar os movimentos de cargas em todo o mundo
através das normas GS1 EPCglobal.
No Japão, utilização de tecnologias de identificação automática,
como o RFID, tem aumentado entre os produtores à vários anos
para tornar visível todo o processo da cadeia de abastecimento.
O Ministério da Economia, Comércio e Indústria (METI) levou a
cabo uma comissão de estudo para a criação de uma
plataforma de visibilidade para a cadeia global de abastecimento,
para promover este movimento. Ao mesmo tempo, o METI
também realizou um workshop sobre a visibilidade na cadeia de
abastecimento em conferencias internacionais, como na APEC
(Cooperação Económica da Ásia e Pacífico) e promoveu o
estabelecimento de uma plataforma de visibilidade para partilhar
informação nos movimentos de cargas entre as partes de uma
cadeia de abastecimento mundial.
Cooperação com a APEC
Quando se constrói uma plataforma para partilhar informação
de movimento de cargas, é essencial adoptar tecnologias
baseadas em normas internacionais e obter o acordo dos
países e indústrias envolvidas na sua operação. O MECI
organizou um workshop para a Visibilidade da Cadeia de Valor
na conferencia da APEC em Setembro de 2010 em Sendai,
Japão.
No início deste workshop, o MECI discutiu a importância e
necessidade da visibilidade na cadeia de abastecimento e as
diferentes indústrias, governos e organizações internacionais de
normalização comunicaram as suas perspectivas e esforços.
Da indústria, empresas globais como a Canon, Toshiba, Oracle,
IBM, DHL e NYK Line expressaram as suas próprias
expectativas empresariais sobre a visibilidade na cadeia de
abastecimento. Além dos relatórios dos governos do Japão,
China, Coreia, Peru, Taiwan, Hong Kong e Rússia, a Comissão
Europeia (CE) apresentou os seus esforços sobre a visibilidade
na cadeia de abastecimento.

Relativamente ao progresso das organizações internacionais de
normas, a Organização Mundial das Alfândegas (World Customs
Organization - WCO), o Centro das Nações Unidas para a
Facilitação do Comércio e Negócios Electrónicos (United Nations
Electronic Data Interchange for Aministration, Commerce and
Transport - UN/CEFACT) e a GS1, também explicaram as
tendências relacionadas com a normalização. Foi um workshop
altamente significativo que sensibilizou os participantes nas
questões relacionadas com a visibilidade na cadeia de
abastecimento.
Com base nos resultados deste workshop, foi claramente
afirmado na reunião da Joint Statement of APEC de que esta iria
continuar a considerar a visibilidade na cadeia de abastecimento
nas suas reuniões. Assim, espera-se que a visibilidade na cadeia
de abastecimento acelere as economias da APEC.
Na reunião, muitos países e regiões anunciaram que
consideram o estabelecimento de plataformas de informação
utilizando-se o EPCIS (Serviços de Informação EPC) da GS1
EPCglobal. A partilha da informação de movimentação de
carga utilizando o EPCIS será conseguida num futuro próximo
dentro da região APEC.
A abordagem japonesa
No Japão, foi criada uma comissão de estudo sobre a
plataforma de visibilidade na cadeia de abastecimento, para
discutir e promover o sistema de informação de cargas,
partilhando entre as empresas (plataforma de visibilidade) com
a participação de especialistas académicos, organizadores de
expedidores e distribuidores relacionados, o Ministério do
Território, Infra-estruturas, Transporte e Turismo (MTIT) e o
MECI.
O EPCIS, uma especificação normalizada do EPCglobal
da GS1, é uma ferramenta prometedora para construir a
plataforma de visibilidade. Por isso, a GS1 Japão realizou
uma investigação sobre os caso de estudos de adopção
do EPCIS em outros países e fez o relatório para a
comissão de estudo; um é o ezTRACK fornecido pela
GS1 Hong Kong e a outra é a plataforma de aplicação
EPCIS desenvolvida por uma empresa de aluguer de
paletes em parceria com a GS1 Singapura. Além disso,
visto que a Referência Única da Remessa (Unique
Consignment Reference - UCR) proposto pela
Organização Mundial das Alfândegas (OMA) é uma das
principais ideias para facilitar a visibilidade da cadeia de
abastecimento global, a comissão de estudos convidou o
Gabinete de Alfândegas e Tarifa do Ministério das
Finanças para aprender as tendências do UCR.

A comissão de estudo fará uma recomendação para a
concepção preferível para essa plataforma de visibilidade,
adequada para o sector dos transportes e logística a partir
destes ensinamentos.
Foram feitos esforços verdadeiros relativamente ao
desenvolvimento de plataformas de informação usando o
EPCIS. O MTIT tem desenvolvido o sítio do portal “Colins”
para fornecer informações logísticas sobre contentores nos
portos do Japão. A actividade de desenvolvimento das suas
funções de rastreamento de contentores com base em
EPCIS foi concluída e as funções estão a ser actualmente
testadas. Estará disponível para empresas que queiram ter
rapidamente informação de rastreamento de contentores.À
medida que a China se torna num parceiro comercial cada
vez mais importante para o Japão, o MECI manteve
consultas políticas com a China para partilhar informação
logística entre o Japão e China. Além disso, o MTIT discutiu
a cooperação entre os sistemas de informação logística dos
três países na Conferência Ministerial China-Japão-Coreia
sobre Transportes e Logística.

Olhar para o futuro
O desenvolvimento da plataforma de informação como uma
infra-estrutura para capturar e partilhar o movimento de cargas
na logística global é uma iniciativa ambiciosa. Exige a definição
de normas, acordo na adopção das normas entre os países e
empresas, desenvolvimento do sistema actual e conceber a
repartição equitativa dos encargos da sua exploração e
manutenção entre as várias partes envolvidas. No entanto,
apesar destes desafios, o governo japonês tem vindo a tomar
passos em direcção à sua realização e as empresas líderes já
começaram a planear melhorias nos seus negócios tendo como
premissa a criação da infra-estrutura de informação.
Para mais informações, contactar:
Noriyuki Mama em n-mama@gs1jp.org
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Melhorar a Distribuição com
as Normas GS1

O Raben Group, que está activo na Europa há mais
de 80 anos, começou a trabalhar na Polónia em 1991 e é
representado no país por duas empresas: Raben e a Fresh
Logistics. Estas empresas oferecem uma ampla gama de
serviços logísticos. Os clientes da Raben na Polónia são, entre
outros, empresas da indústria alimentar (Fast Moving Consumer
Goods - FMCG) e de indústrias não alimentares, tais como
produtores de produtos químicos, mercadorias perigosas,
fabricantes de automóveis entre outros.
Uma rede de centros de distribuição com uma área total
superior a 250 000 m2 emprega vários milhares de pessoas. O
Raben Group oferece aos seus clientes uma vantagem
competitiva ao fornecer soluções fiáveis à medida. Esta
abordagem ajudou a Raben a satisfazer as necessidades dos
clientes mais exigentes e a tornar-se no líder do mercado na
Polónia.
As normas GS1 são indispensáveis para as operações do
Raben Group.
Operações de armazém melhoradas
De 2002 a 2003, o Raben Group introduziu a identificação
automática de dados no processo de recepção de
mercadorias e cargas no armazém. O processo é baseado
na utilização das mensagens GS1 EANCOM® ou a troca
alternativa de informações via e-mail

e na utilização da Etiqueta Logística GS1. Os fabricantes
identificam as unidades de transporte com a Etiqueta Logística
GS1 e enviam a informação electronicamente para a Raben
previamente à expedição física das mercadorias. Quando as
mercadorias chegam ao armazém, os dados são capturados e
confrontados com a informação em formato electrónico
anteriormente recebida do fornecedor. Graças à introdução da
automatização baseada nas normas GS1, o Raben Group
reduziu o tempo de recepção de mercadorias no armazém em
50% e melhorou significativamente a qualidade dos dados.
O passo seguinte para responder à crescente exigência dos
clientes foi a implementação da Etiqueta Logística GS1 no
Raben Group, que está totalmente em conformidade com as
Especificações Gerais da GS1. A Etiqueta Logística GS1 foi
utilizada pela primeira vez em 2005. Actualmente a empresa
marca todas as unidades compiladas nos armazéns com
estas etiquetas e com códigos SSCC (Serial Shipping
Container Code).
Todos os dias, em várias localidades da Polónia, são
impressas cerca de 7 000 Etiquetas Logísticas GS1. A
admissão total dos requisitos das normas, desde o início do
processo, permitiu ao Raben Group a implementação de um
template comum da Etiqueta Logística GS1 com todos os
seus clientes.

Rastreabilidade baseada nas Soluções GS1
O uso de Identificadores Chave GS1, tais como o SSCC e o
GTIN, juntamente com os Identificadores de Aplicação do
número do Lote de Produção e a Data Máxima de Validade, são
a base de um sistema de rastreabilidade eficaz no Raben Group.
O Serial Shipping Containder Code (SSCC) é utilizado em todas
as operações de armazém. Além disso, a empresa identifica
inequivocamente cada localização para cada unidade em stock.
Todos estes dados são capturados e guardados no Sistema de
Gestão de Armazém (Warehouse Management System - WMS)
da empresa.
O Raben Group orgulha-se de oferecer aos seus clientes um
sistema robusto de Rastreabilidade com base nas normas GS1,
e a partir da identificação automática de dados utilizando
terminais de leitura rádio-frequência.
Normas GS1 no transporte
A integração do Sistema de Gestão de Armazém (WMS) da
Raben com os sistemas do cliente é extremamente importante
para qualquer contacto relativo aos serviços logísticos. O
intercâmbio de dados precisos gera benefícios tangíveis para
ambos os lados. A introdução da Identificação Automática e
Captura de Dados (Automatic Identification and Data Capture AIDC) reduziu o trabalho manual e melhorou a qualidade dos
dados. A sua utilização em todas as operações de armazém
permite aos seus clientes rastrear e acompanhar as suas
expedições em todas as fases da entrega e fornece-lhes uma
actualização em tempo real sobre a disponibilidade do stock e
dos movimentos na cadeia de abastecimento. Graças à
utilização da AIDC e da leitura de etiquetas, o tempo entre a
descarga física das mercadorias e a sua disponibilidade para
venda é reduzido ao mínimo. O Raben Group oferece um alto
nível de flexibilidade em comunicação com os seus Clientes.
Frequentemente, o Group utiliza a norma GS1 XML para a
integração entre o seu Sistema de Gestão de Armazém e os
sistemas ERP dos seus clientes.
O Raben Group implementou também a mensagem de
transporte IFTMIN com os parceiros de transporte e a
mensagem DESADV para clientes. Ao utilizar GLN’s (Global
Location Number), próprio para identificar localizações
específicas, o fluxo das mensagens é perfeitamente controlado.
Projecto Eurologistics
A utilização da Norma GS1 ajuda os operadores de
Transportes e Logística a desenvolverem e expandir a sua
oferta de serviços.
Para mais informações, contactar:
Patrycja Gaj em Patrycja.Gaj@ilim.poznan.pl

Um exemplo essencial encontra-se demonstrado no projecto
Eurologistics. A globalização, a abertura das fronteiras e a liderança
na região da Europa Central e de Leste permitiu que o Raben Group
abrisse um novo centro de distribuição europeu (Central European
HUB) em 2010. Localizado em Chorzow (sul da Polónia), executa as
encomendas de clientes da Polónia, Hungria, República Checa,
Eslováquia e Hungria.
Com novo centro de distribuição a empresa pode garantir
pontualidade em termos de prazos de entrega. Além disso, a
utilização de normas GS1, incluindo a aplicação do GTIN, GLN e das
mensagens EDI, apesar das diferentes línguas utilizadas em toda a
cadeia de abastecimento, a comunicação do vendedor até ao
comprador faz-se sem esforço. Também se descobriu que a Etiqueta
Logística GS1, utilizada anteriormente na distribuição nacional,
revelou satisfazer totalmente os requisitos dos clientes estrangeiros.
O código SSCC contido na simbologia GS1-128 permite a total
rastreabilidade em todos os países que estão sujeitos a uma
distribuição comum.
O projecto Eurologistics começou para o primeiro cliente no CE HUB
em Chorzów, no segundo semestre de 2010. A primeira fase do
projecto iniciou-se com a distribuição na Polónia e Hungria, após
alguns meses, foi expandido para incluir a República Checa e
Eslováquia.
O projecto teve êxito em ambos os lados e, em reconhecimento pelo
seu feito, a Raben Polónia foi premiada com o prestigioso Superior
Customer Logistics Patnership Award.
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