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Perseverança e confiança.
Foi com este espírito que, há
mais de seis anos, abraçámos
o projeto de adoção de
standards globais na
Saúde, algo que encarámos
sempre como um desígnio
próprio da associação
neutra, multissetorial e
com o estatuto de utilidade
pública que somos. Sem
dúvida a maior visibilidade,
rastreabilidade e eficiência
de um setor que lida com
vidas humanas tem toda a
pertinência e atualidade: pela
segurança dos pacientes,
pelo combate inequívoco ao
desperdício e à contrafação
e pela sustentabilidade das
contas públicas.

esse sentido, o setor “em foco” nesta edição é a
Saúde. Nas páginas seguintes relembramos as
principais alterações introduzidas pela Diretiva dos
Medicamentos Falsificados, dando-lhe a conhecer de
que forma a Europa se está a adaptar às novas regras.
A eleição da GS1 Portugal para o Healthcare Leadership
Team, da GS1 Global, também nos deixa muito esperançosos
sobre esta nossa demanda. Beatriz Jorge, a nossa gestora
para a Saúde, tem agora a oportunidade de integrar o órgão
consultivo que congrega todos os players da Saúde no apoio
à implementação de standards globais no setor, dando uma
maior visibilidade internacional a este grande projeto. Por esse
motivo, reservámos um espaço para a visão de Beatriz Jorge
sobre a atualidade e o futuro do setor.
Contudo, é ainda cedo para celebrações. A adoção de
standards globais neste setor está apenas no seu início. E,
embora tenhamos já para apresentar projetos-pilotos com
resultados muito interessantes e escaláveis, o nosso objetivo
mantém-se maior e mais abrangente: replicar em toda a cadeia
de abastecimento da Saúde em Portugal a experiência de
rastreabilidade que promovemos há mais de 40 anos no setor
dos Bens de Consumo. Bem sei que a mensagem não é nova;
defendemo-la há alguns anos. Porém, após a publicação dos
atos delegados da Diretiva dos Medicamentos Falsificados n.o
2011/62/UE, a 9 de fevereiro passado, algo mudou: passámos
a ser ouvidos e começamos a ser compreendidos.
Esta 27.a edição da Código 560 reflete, como sempre, a força
das nossas soluções e a importância de acreditarmos num
projeto e lutarmos pela sua implementação. Nesse sentido, não
posso deixar de destacar as sábias palavras de Jordi Llach, o
novo Diretor-Geral da Nestlé Portugal, quando sublinha o papel
da nossa organização “na aproximação dos diversos agentes
da cadeia de valor” e no “e-commerce [...], sobretudo quando
a informação de qualidade em tempo real é cada vez mais
uma exigência de todos os agentes da cadeia de valor”. Numa
entrevista muito dirigida ao futuro dos Bens de Consumo e a um
“país que se preparou bem durante a crise para conseguir crescer
agora”, e que aconselhamos vivamente, o novo responsável pela
empresa associada da GS1 Portugal é perentório: “É preciso
olhar para as start-ups e aprender com os millennials.”
Num momento em que estamos prestes a mudar para a nossa
nova casa, o Centro de Inovação e Competitividade (CIC),
no Campus do Lumiar, um espaço absolutamente inovador e
disruptivo, onde vai ser possível ver os standards em ação e
ao vivo, cujo exterior foi idealizado pelo “artista do momento”,
VHILS, estas palavras não podiam ser mais premonitórias do
que o futuro (esperemos que risonho!) reserva aos nossos
Associados.
Finalmente, e como sempre, em nome de toda a equipa GS1,
agradeço, a Uma Só Voz, o entusiasmo e o empenho de todos
os nossos Associados, Parceiros, Colaboradores, Direção e
restantes Órgãos Sociais em favor da Linguagem Global dos
Negócios, desejando igualmente ótimas leituras!
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Três anos. É este o
tempo estabelecido
no Regulamento dos
Medicamentos Falsificados
para o setor da Saúde
implementar códigos únicos
e globais na identificação
dos medicamentos.
Conheça as soluções que
a GS1 Portugal tem vindo
a desenvolver para o setor
e saiba qual a opinião de
quem lida dia a dia com a
segurança dos pacientes.
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A NOSSA AÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE

PRIORIDADE GS1:
GARANTIR
A SEGURANÇA
DO DOENTE
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A

ação da GS1 é
transversal a todos os
setores. Em muitos
dos países onde a
GS1 está presente, a
Saúde é um setor prioritário, que
tem a eficiência e a segurança
como as duas faces de uma prática
comum – a implementação de
standards globais do princípio
ativo ao paciente.
Em Portugal, os últimos anos
significaram um estreitar de
relações entre a GS1 e os
laboratórios, hospitais, farmácias,
associações e reguladores, de
forma a promover a adoção,
utilização e expansão dos
standards GS1. A criação do
primeiro Benchmarking Logístico
e de Relação Comercial focado
no setor no início deste ano
é prova disso. A adesão ao
estudo de 11 laboratórios, três

“Precisamos todos de
ter um sistema global
– o Sistema GS1 – para
garantir a autenticidade
e rastreabilidade dos
medicamentos, do princípio
ativo ao paciente”
armazenistas, quatro retalhistas
com parafarmácias e 150 farmácias
de oficina é a garantia de que esta
relação está a consolidar-se.
Se em 2015 a GS1 Portugal
abraçou projetos-pilotos de
implementação de standards
globais – e, por consequência,
uma codificação universal –
no circuito do medicamento,
com o Hospital Lusíadas, e na
logística hospitalar, com o Centro
Hospitalar Lisboa Norte, este
ano a atuação estender-se-á à
indústria farmacêutica. O objetivo

é envolver todos os elos do setor,
de forma a construir uma cadeia
de valor integrada e com uma
linguagem comum: standards
globais, únicos e inequívocos, que
garantam a qualidade e, acima
de tudo, o mais importante – a
segurança dos pacientes.

Ser um parceiro na luta contra
a contrafação
A identificação única e
inequívoca de pessoas, locais,
equipamentos, dispositivos
médicos e medicamentos através
de standards globais é essencial
na garantia da rastreabilidade
e eficiência, sempre com foco
na redução de custos e na
automatização dos processos.
É também fundamental na
prevenção da contrafação e de
erros médicos.
Nesta edição damos a conhecer
alguns temas da atualidade que
estão intrinsecamente ligados
ao nosso sistema e ao trabalho
que a GS1 Portugal tem vindo
a desenvolver especificamente
neste setor: a conhecida Diretiva
dos Medicamentos Falsificados, o
nosso novo serviço Benchmarking
Saúde, o status de uma Europa
ainda não uniformizada e, a
fechar, um artigo de opinião da
responsável pelo setor da Saúde
da GS1 Portugal, Beatriz Jorge.
Como apontou Guy Villax,
Presidente do consórcio
internacional RX-360 e CEO da
Hovione, no âmbito do III Seminário
Internacional de Saúde, a 23 de
junho, no INFARMED: “Precisamos
todos de ter um sistema global –
o Sistema GS1 – para garantir a
autenticidade e rastreabilidade dos
medicamentos, do princípio ativo
ao paciente. Um sistema local ou
nacional não nos vai ajudar.”
Código 560 | GS1® Portugal
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Regulamento dos Falsificados

UM IDENTIFICADOR
ÚNICO, UMA GARANTIA
DE SEGURANÇA
A já conhecida Diretiva dos Medicamentos Falsificados [Regulamento
Delegado (UE) n.o 2016/161, da Comissão, complementar à Diretiva dos
Medicamentos Falsificados] foi publicada na edição de 9 de fevereiro de 2016
do Jornal Oficial da União Europeia. Pelo estabelecido, Portugal terá que se
adaptar às novas regras até 9 de fevereiro de 2019. Preparados?

A

GS1 Portugal tem
vindo a mostrar o
seu contentamento
com a aplicação
desta norma, na
medida em que visa impedir a
introdução de medicamentos
não conformes na cadeia de
valor da saúde, abrindo caminho
para a adoção de medidas
que asseguram maiores (e
elevados) níveis de segurança e
rastreabilidade. Afinal, a finalidade
desta diretiva é muito simples:
estamos a falar da segurança dos
doentes, estamos a falar de vidas
humanas.
Mas afinal o que significa este ato
delegado publicado e que impõe
uma data limite para aplicação
de normas em todos os países
da Comunidade Europeia (com
exceção da Bélgica, Itália e Grécia,
que, por terem um programa
próprio de controlo, dispõem de
mais seis anos que os restantes
países abrangidos)?
Em fevereiro de 2019, laboratórios
e produtores de medicamentos
em toda a Europa terão de:
I) utilizar um identificador
único para os medicamentos,
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e II) garantir que o produto
está inviolado através de um
dispositivo de segurança à
escolha do produtor.
As vantagens da adoção de um
sistema único de standards ao
longo das diferentes cadeias de
valor vão desde o acréscimo de
eficiência à maior competitividade
e, o mais importante de tudo,

Utilização de um identificador
único para cada medicamento
passa a ser obrigatório.
Standards GS1 cumprem
requisito

Exemplo de medicamento codificado com um
Data Matrix

à garantia da segurança do
doente. Mas no caso da cadeia de
abastecimento do setor da Saúde,
para além de melhorar a eficiência
global da mesma e ajudar a
reduzir significativamente a fatura
global de um setor que lida com
vidas humanas, pode, de forma
inequívoca, auxiliar as autoridades
no combate a um fenómeno
global com um impacto muito
negativo para a saúde pública,
como é o caso da contrafação de
medicamentos.
A GS1 Portugal, ou, mais
concretamente, o Sistema GS1,
tem dado um forte contributo
no cumprimento desta diretiva,
uma vez que ajuda a cumprir
todos os critérios necessários
para concretizar o regulamento
em causa no que respeita à
identificação e marcação dos
produtos.
Uma vez que, tal como o Sistema
GS1, a diretiva se baseia na
identificação, captura e partilha
de dados, é claro que o conceito
de identificador único pode ser
ativado por standards GS1, sendo
estes os mais adequados para o
efeito.

Assim, a GS1 Portugal
predispõem-se a ajudar todos
os Associados (laboratórios
farmacêuticos e produtores de
medicamentos) a responder a
estes atos delegados seguindo
as três obrigatoriedades que
são necessárias: utilizar um
identificador único europeu para

2019 é o ano de mudança
para toda a União Europeia.
Portugal não é exceção
os medicamentos; garantir que o
produto está inviolado através de
um dispositivo de segurança de
medicamento que fica à escolha
do produtor (por exemplo, um
selo de fecho), e a criação de um
diretório europeu que permita o
registo de cada identificador único,
permitindo uma melhor gestão e
controlo de cada medicamento.

Em relação aos benefícios
da implementação destes
identificadores, os mesmos
falam por si:
I) melhorias na gestão de stocks,
evitando stocks obsoletos e
reduzindo custos; II) o recall
atempado e preciso de produtos não
conformes; III) auxiliar a alocação
de custos automaticamente, ou IV)
facilitar os reports aos reguladores.
Permite sempre, e principalmente,
garantir os cinco direitos do paciente:
I) o medicamento certo, II) na dose
adequada, III) pela via correta, IV)
à hora certa e V) ao doente correto.

A Europa está alerta. Os requisitos
e metas para alcançar um
identificador único e harmonizado
a nível europeu deverão estar
alinhados, contendo:
• código do produto;
• número de série (novidade e
base desta diretiva, uma vez que é

este que nos permite controlar se
o medicamento pode ou não ser
falsificado);
• número de reembolso nacional
(se requerido no país em causa);
• número de lote;
• data de validade.
Toda esta informação deverá
estar contida num código
bidimensional, na linguagem GS1,
intitulado GS1 Data Matrix – ver
exemplo da imagem –, numa
estrutura ISO compliant, ou seja,
numa estrutura que deverá estar
de acordo com o que foi
promulgado pela International
Organization for Standartization.
Este código de duas dimensões
como suporte do identificador
único permite o armazenamento
de uma grande quantidade de
informação e é adequado ao uso
em embalagens pequenas.
Código 560 | GS1® Portugal
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Standards na Saúde

UMA EUROPA CADA
VEZ MAIS ÚNICA E GLOBAL
A adoção de standards – únicos e globais – no setor da Saúde é cada vez
mais uma realidade. Contudo, existem ainda países que utilizam apenas
um sistema proprietário. Portugal é um desses países

O

mapa da Europa
é claro. Portugal e
Itália são os únicos
países que ainda
não implementaram
o Sistema GS1 na Saúde,
continuando a utilizar standards
proprietários na identificação
dos seus medicamentos.
Contudo, esta realidade expira
no dia 9 de fevereiro de 2019,
data estabelecida pela Diretiva
dos Medicamentos Falsificados
para a implementação de um
identificador único e global
em todos os países da UE (na
identificação e codificação dos
medicamentos). Os benefícios
da utilização do Sistema GS1
na Saúde têm vindo a ser
apresentados um pouco por toda
a Europa. Damos-lhe a conhecer
alguns dos casos de sucesso,
incluindo Portugal.
A GS1 Healthcare, em conjunto
com os Parceiros, aconselham as
autoridades globais e nacionais
a trabalhar em conjunto com os
stakeholders locais, de forma a
estabelecer orientações explícitas
sobre o identificador a ser utilizado
que vai permitir o cumprimento
da Diretiva dos Medicamentos
Falsificados, tendo em conta a
atual utilização de GTIN (Global
Trade Item Number) na maioria
dos países membros da UE.
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Irlanda
St. James’s Hospital:
100% de identificação de medicamentos
5 milhões de euros de redução no
desperdício de medicamentos

França
Centre Hospitalier Universitaire de
Dijon:
• 40% de aumento de produtividade
• 30% de ganhos na capacidade de
armazenamento
• 80% de redução de itens obsoletos
• 60% de redução do stock hospitalar

Portugal
Hospital de Cascais
(Lusíadas Saúde):
• Menos 25
minutos gastos por
enfermeiro (em
turno de 8 horas)
na administração de
medicamentos
Centro Hospitalar
Lisboa Norte:
• Redução em
97% do tempo
na produção
de relatórios de
aquisições para o
INFARMED

Legenda do mapa do Sistema GS1
Países que permitem a utilização do Sistema GS1 na codificação de
medicamentos.

Países que apenas permitem a utilização de um sistema proprietário na
codificação de medicamentos (incompatível com o Sistema GS1).

A implementação de standards globais em todas as etapas da cadeia de valor do setor da Saúde pode
salvar 22 000-43 000 vidas e prevenir 0,7 a 1,4 milhões de efeitos adversos por ano. McKinsey Report, 2012

Sistema GS1 | Status da codificação de medicamentos nos países da UE

“Para mim, a escolha é óbvia: usar standards não pode continuar a
ser uma opção. Os benefícios são tangíveis e o potencial aumenta à
medida que levamos os standards a todas as áreas do hospital.”
Dr. Erik van Ark, Diretor Executivo do Staff Médico, Presidente do Bloco Operatório.

Reino Unido
Portsmouth Hospital NHS
Trust:
De forma a solucionar o
desafio de gerir produtos
com 13 tipos diferentes de
códigos de barras, foram
implementados os standards
GS1:
• ROI = 8.5:1
• 20% de redução de stock
• < 1% de desperdício

Holanda
Bernhoven Hospital:
• 31% de redução de
stock
• 72% de redução de
desperdício

Os standards geram poupanças globais a 10 anos para a economia entre 561 e 791 milhões
de euros. Estudo co-organizado pela GS1 Portugal/consultora Augusto Mateus & Associados

Código 560 | GS1® Portugal
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BEATRIZ JORGE

Gestora de Desenvolvimento de Negócio

Opinião

STANDARDS GLOBAIS NA SAÚDE:
QUE FUTURO?
Falar de standards na Saúde é falar de segurança dos doentes e eficiência
dos processos. Se pensarmos que podemos salvar 43 000 vidas humanas por
ano, no mundo, através da adoção de um sistema de identificação – único e
global –, importa questionar: que futuro têm os standards globais na Saúde?

P

“

rimeiro estranha-se,
depois entranha-se.”
Este podia ser o slogan
da adoção de standards
globais no setor da
Saúde. O debate é antigo, mas tem
vindo a crescer nos últimos anos
com a projeção mediática de alguns
casos de erro na administração de
medicamentos ou com a entrada
em vigor de uma regulamentação
europeia para combater a circulação
de fármacos contrafeitos na Europa.
No primeiro caso, muitos dirão
que os standards não podem pôr
fim aos erros médicos. É verdade,
não podem. Mas podem reduzir
significativamente as taxas de erro
e a administração de medicamentos
errados aos doentes errados – basta
um código de barras e um bipe para
se ter a garantia de que os cinco
direitos do doente são cumpridos:
(I) medicamento correto, (II) doente
correto, (III) hora correta, (IV) via
de administração correta e (V) dose
correta.
No segundo caso, a tónica
ultrapassa a utilização de standards
na Saúde e coloca-se na natureza
dos standards usados – globais ou
proprietários? Portugal e Itália são
os únicos países da Europa que
continuam a permitir apenas um
sistema proprietário de codificação,
válido apenas dentro das suas
fronteiras e inconforme com os
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restantes países, sendo fonte de
grandes ineficiências para toda a
cadeia de valor. Em todos os outros
países europeus, os standards
globais – Standards GS1 – são já
utilizados para garantir a eficiência
e segurança, resultando na melhor
partilha de informação e garantia
de autenticidade dos bens que
circulam no mercado.
A necessidade evidente de um
sistema que ultrapasse fronteiras
levou a Comissão Europeia a
regulamentar medidas aplicáveis
a todos os Estados-Membros,
criando uma eficaz frente de
combate à contrafação. A
solução? Um sistema de standards
únicos e globais, capazes de dar
resposta às necessidades do setor
(identificação, autenticidade
e rastreabilidade).
O mesmo exercício está a ser feito
para os dispositivos médicos.
Espera-se que, até ao final deste
ano, a União Europeia publique
um regulamento no âmbito da
identificação e codificação únicas
e globais destes produtos.
Portugal, exceção que caminha
para a regra
O debate em torno dos impactos
dos Standards GS1 não é recente.
Ainda em 2014, um estudo
desenvolvido pela consultora
Augusto Mateus & Associados,

concluiu que os standards geram
poupanças globais a 10 anos para a
economia entre 561 e 791 milhões
de euros. Um ano depois – 2015
– surgiram os primeiros casos de
sucesso, em Portugal, através de
projetos-pilotos na adoção de
standards globais para codificação
quer de medicamentos quer de
dispositivos médicos em ambiente
hospitalar. Agora que sabemos
que 2019 é o ano em que vão ser
derrubadas as últimas fronteiras
e que vai surgir uma Europa
única e global na identificação
de medicamentos, fica a certeza:
Portugal não pode permanecer
orgulhosamente só. O sucesso
desta iniciativa vai depender do
envolvimento de todos os agentes
do setor.
Enquanto entidade de utilidade
pública, a GS1 Portugal vai
continuar a promover esse
alinhamento junto das entidades
reguladoras e associações nacionais
e a sensibilizar os profissionais
do setor para os benefícios da
utilização de standards globais,
que sustenta a identificação única e
inequívoca dos produtos de saúde,
a sua autenticidade e a segurança
das pessoas. No fim, tudo se
resume a isso mesmo: a segurança
das pessoas. A segurança da minha
família, dos meus amigos. E dos
seus também.

Saiba mais sobre o evento aqui

+ 60 Participantes
“Seria de todo lógico termos códigos
internacionais e a SPMS apoia este tipo de
iniciativas.”
Henrique Gil Martins
SPMS

• Hospitais
• Indústria farmacêutica
• Laboratórios
• Meio académico

11 Oradores

“Os standards defendidos pela indústria
farmacêutica são os GS1.”
Cristina Lopes

“Do que estamos à espera para avançar?”
Guy Villax
RX-360 Consortium & HOVIONE

EM FOCO

Logística e Relação Comercial na Saúde

“O QUE NÃO SE MEDE
NÃO SE PODE MELHORAR”
Esta é a premissa que fez nascer o serviço de Benchmarking Logístico
e Relação Comercial. Depois do sucesso alcançado no setor do Grande
Consumo, a GS1 Portugal conduz agora o estudo no setor da Saúde, com o
objetivo de avaliar níveis de serviço e de relação entre parceiros de negócio

I

dentificar. Avaliar. Melhorar. São os três
princípios do Benchmarking Saúde, um estudo
pioneiro, conduzido pela GS1 Portugal, que irá
permitir avaliar o nível de serviço operacional
e a relação comercial existente no mercado
dos medicamentos não sujeitos a receita médica,
dermocosmética e medicamentos. O objetivo?
Melhorar a eficiência da cadeia de abastecimento do
setor da Saúde.
Cento e cinquenta farmácias, parafarmácias dos
principais retalhistas, laboratórios e armazenistas
disseram “sim” ao Benchmarking Saúde. O
estudo arrancou em maio, em parceria com a
IMSHealthPortugal, consultora especializada no setor
encarregue de recrutar as farmácias, implementar
as técnicas selecionadas e recolher a informação. A
análise da informação foi realizada pela GS1 Portugal.
Todo o restante processo de recrutamento, recolha
e análise de informação dos outros participantes
(laboratórios, armazenistas e parafarmácias) esteve
também a cargo da equipa de especialistas da
GS1 Portugal.
“Pela primeira vez em Portugal, o setor da Saúde
será submetido a um estudo disruptivo que tem
como principal objetivo fornecer uma ferramenta
de controlo e gestão para os diferentes agentes
deste mercado”, comentou a responsável pelo
projeto e Gestora de Desenvolvimento de Negócio
da GS1 Portugal Beatriz Jorge. O estudo é
aplicado em toda a cadeia farmacêutica, com o
objetivo de fomentar a colaboração, o alinhamento
e a melhoria de performance de cada um dos
intervenientes, contribuindo assim para uma cadeia
de abastecimento mais eficiente. “O que não se
mede não se pode melhorar”, aponta a especialista.
“O nosso objetivo é medir toda a cadeia, pois
apenas assim poderemos entregar resultados que
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Benefícios
• Aproximação colaborativa.
• Recolha e apresentação de informação sobre níveis
de serviço logístico das empresas.
• Ferramenta de suporte ao desenvolvimento e
melhoria de performance.
• Alinhamento dos KPI (Key Performance Indicators)
entre parceiros.
• Perceção sobre tendências atuais do setor.
acrescentem valor ao serviço logístico e à relação
comercial entre os parceiros.”
Através de questionários, análise de indicadores de
performance e entrevistas pessoais, a GS1 Portugal
– enquanto entidade neutra – pretende lançar uma
plataforma colaborativa que vise a melhoria da
eficiência do setor, com benefícios na segurança e
satisfação de todos.

Do lado dos participantes

A par da GS1-PT, também nós – El
Corte Inglés – estamos cientes de
que existe muito a fazer na cadeia de
abastecimento do setor da Saúde,
designadamente nas parafarmácias, no
qual estamos inseridos e empenhados
quer no crescimento do número
de lojas quer na gestão com todos
os intervenientes da cadeia. Este
estudo vai certamente servir-nos
para identificar as oportunidades
de melhoria, principalmente na
componente logística e comercial.
Expectamos assim que os resultados
obtidos possam ajudar na melhoria dos
níveis de serviço, traduzindo-se num
melhor serviço prestado ao principal elo
de toda esta cadeia: o consumidor final.
Rui Galante
El Corte Inglés Grandes Armazéns,
S. A.

A Jaba Recordati comercializa
no mercado português produtos
farmacêuticos de elevado valor
acrescentado, que melhoram a
qualidade de vida e ajudam as pessoas
a dela tirarem melhor proveito, de
forma mais longa, saudável e produtiva.
Porque um dos nossos valores é a
melhoria contínua, decidimos participar
no estudo Benchmarking Saúde,
pois proporcionará uma excelente
ferramenta de análise com vista a
melhorar os nossos serviços junto
dos nossos parceiros da cadeia de
abastecimento do medicamento: os
armazenistas e as farmácias.

O primeiro estudo de Benchmarking
Saúde promovido pela GS1 Portugal
vai permitir uma análise de 360 graus
na área do supply chain nacional.
Uma perspetiva importante a reter
do ponto de vista da avaliação
que os nossos clientes promovem
relativamente aos serviços oferecidos
pela indústria farmacêutica, quer
numa vertente comercial quer ao nível
do serviço logístico. As conclusões
deste estudo podem constituir um
instrumento importante para identificar
oportunidades de melhoria nas nossas
operações.

José Querido

Bayer Portugal, L.da, Supply Chain &
Customer Service Manager

Jaba Recordati, S. A. Diretor do Dep.
de Apoio ao Cliente, Hospitalar e
Exportação

Uma oportunidade de, num contexto alargado de análise
do setor da Saúde, alavancar a satisfação dos seus clientes
através da avaliação de áreas fundamentais de uma empresa,
como a supply chain e a relação comercial L’Oréal-cliente.
Reconhecemos no estudo da GS1 uma ferramenta eficaz,
abrangente e credível, razão pela qual demonstrámos o
nosso interesse em participar neste projeto desde o primeiro
minuto.
Identificámos desde logo como benefícios: o facto de ser
um estudo independente, “chave na mão” e com o suporte
de uma entidade isenta e de créditos firmados como é a
GS1, o que confere credibilidade e a certeza da obtenção
de resultados fiáveis. Temos como expectativa conseguir
identificar os pontos fortes e as potenciais áreas de melhoria
do serviço por nós prestado, conseguindo priorizar e
estabelecer, consequentemente, planos de ação que possam
consolidar a nossa posição de focus no cliente e posição no
mercado.

João Monteiro

Conhecer as expectativas daqueles que são os nossos
parceiros possibilita um alinhamento das relações comerciais,
permitindo que se concretize o objetivo da cadeia de
abastecimento da saúde – fazer chegar aos doentes/
clientes os medicamentos e produtos de forma eficiente,
eficaz e preservando a sua qualidade –, assegurando a
sustentabilidade do negócio.
De forma a reforçar a mais-valia da relação comercial com
os seus parceiros, o Grupo Cooprofar-Medlog procura
permanentemente fomentar projetos de desenvolvimento e
inovação, onde se enquadra o estudo promovido pela
GS1 Portugal. Assim, é expectativa que deste exercício resulte
uma informação estruturada relativa ao nosso desempenho
logístico, bem como inputs que nos permitirão alcançar o
nível de desempenho desejado.
Susana Quelhas
Direção Técnica e Qualidade Cooprofar–Medlog Grupo

João Mateus
L’Oréal Portugal, Supply Chain Manager, Divisão de
Produtos Profissionais/Divisão Cosmética Activa
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Jordi Llach, Nestlé Portugal

SOMOS A MAIS
PORTUGUESA DAS
MULTINACIONAIS
Mudou-se de Barcelona para Lisboa em setembro passado,
para assumir a liderança de uma companhia com 93 anos e
três polos fabris a operar no nosso país. Para Jordi Llach, a
Nestlé Portugal tem “uma história de contínuo investimento
no país”, que lhe imprime portugalidade. Quanto ao futuro
do setor dos Bens de Consumo, o Diretor-Geral não tem
dúvidas: é preciso olhar para as start-ups e aprender com
os millennials

A
criação da primeira fábrica portuguesa de
leite em pó simples, em Avanca, em 1923, é
considerada o embrião da Nestlé em Portugal.
Como é que a evolução da marca acompanhou
a evolução histórica do país?
Quando, em 1923, por iniciativa do Professor
Egas Moniz, a Nestlé se instalou em Portugal,

veio para ficar. A Nestlé tem na sua génese uma
filosofia de longo prazo, e por isso a sua história em
Portugal é uma história de contínuo investimento no
país, de crescimento da sua capacidade de produção
e de aumento de portefólio para uma resposta o
mais integrada possível a todas as necessidades
nutricionais das famílias portuguesas.
E quais foram os principais marcos de inovação ao
longo dos 93 anos de vida da empresa?
Em Portugal, como na Suíça, no século XIX, a Nestlé
iniciou-se com a produção de farinha láctea e uma
das primeiras grandes inovações foi a adaptação
desta farinha infantil ao mercado português com
o nascimento da CERELAC. Pouco depois surgiu
o NESTUM, para a faixa etária seguinte, ainda na
infância, e numa terceira vaga um destaque para os
cereais de pequeno-almoço, onde a Nestlé também
foi líder com os CORN FLAKES e, mais recentemente,
com o CHOCAPIC. Ainda nos cereais, destaco a
grande inovação que representou toda a gama de
bebidas de cereais, com marcas como MOKAMBO,
BOLERO, BRASA, PENSAL e TOFINA. Nos últimos
anos sem dúvida que os destaques estão na área dos
cafés. Em Portugal, os sistemas de cápsulas,
com NESPRESSO e com NESCAFÉ Dolce Gusto,
Código 560 | GS1® Portugal
2.o semestre 2016

17

ENTREVISTA

foram e continuam a ser um grande sucesso. Uma
característica que verifico no mercado português
é que são igualmente bem recebidas as inovações
quer em marcas portuguesas da Nestlé com fabrico
nacional, quer em marcas internacionais que são
introduzidas no nosso mercado. Ambas têm verificado
uma excelente aceitação.
A Nestlé aposta numa forte componente de
produção nacional, com três polos fabris. Em
que medida é que esta aposta na produção local
influencia o modelo de negócio da empresa?
Permita-me que inverta a questão: o modelo de
negócio da Nestlé é, em primeiro lugar, um modelo de
proximidade, de criação e de partilha de valor com as
comunidades onde nos inserimos, e é precisamente
por termos este modelo que desenvolvemos uma forte
estrutura em Portugal, com três fábricas, com 1732
pessoas, comprando 73% das nossas matérias-primas e serviços a empresas locais e desenvolvendo
produtos e marcas portuguesas adaptadas às
necessidades nutricionais, gostos e conveniências dos
portugueses. Por isso costumamos dizer que somos a
mais portuguesa das multinacionais.
Depois de mais de 25 anos de carreira na Nestlé, em
áreas como marketing, vendas e gestão de marcas,
no último quadrimestre de 2015 assumiu o cargo
de diretor-geral da companhia em Portugal. Como
descreve esta nova experiência?
Está a ser uma experiência muito positiva, quer a nível
pessoal, quer a nível profissional. Portugal é um país
de que gosto muito, é bom para ter a família e em
termos profissionais é uma grande responsabilidade
dirigir um mercado, mas é simultaneamente muito
interessante e desafiante. No caso do mercado
português, é ainda muito gratificante ver que a Nestlé
tem uma imagem muito positiva no país – é a segunda
organização com maior reputação no mundo e a
primeira em Portugal –, e se a estes fatores aliarmos
pessoas com um espírito direcionado para a resolução
de problemas e para o trabalho em equipa, então
temos os elementos necessários para uma experiência
vencedora.
Quais são os seus objetivos para a Nestlé Portugal a
curto/médio prazo?
Em primeiro lugar, ter um desenvolvimento sustentado
e com ele continuar a criar e partilhar valor com a
sociedade portuguesa. Queremos crescer através da
Inovação, de iniciativas de otimização e diferenciação
por aquilo que nos distingue: a nutrição, a saúde e
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o bem-estar. Eu sou um otimista e acredito muito
em Portugal. Temos já bastantes sinais de que o país
está a melhorar. O país preparou-se bem durante a
crise para conseguir crescer agora que a crise é um
bocadinho menos dura. O turismo está a dar um
grande impulso e é também nosso dever ajudar os
portugueses a aumentarem a sua confiança. Estamos
com eles há 93 anos e continuaremos por outros
tantos. Transparência e qualidade da informação
disponibilizada sobre os produtos, interação com o
consumidor, entregas mais rápidas e rastreabilidade
são alguns dos desafios que hoje se colocam às
empresas do setor dos Bens de Grande Consumo.
Como é que a Nestlé está a responder a estes
desafios?
Transparência, qualidade de informação e
rastreabilidade são prioridades para a companhia. Toda
a ação da Nestlé está orientada para os consumidores,
estamos comprometidos a ouvi-los e a responder às
suas preferências com a acrescida responsabilidade de
contribuir para uma alimentação saudável dentro de
um estilo de vida ativo. Por esta razão prestamos ao
consumidor toda a informação nutricional necessária
a uma escolha responsável. Exemplo disso foi o
desenvolvimento de uma ferramenta única na indústria
– o Compasso Nutricional –, que pretende ajudar o
consumidor a ter uma leitura rápida dos atributos
nutricionais do produto através de uma linguagem
clara e objetiva, para o ajudar no seu processo de
decisão e de integração desse mesmo produto no seu
dia alimentar.
Na sua perspetiva, a GS1 Portugal pode
desempenhar um papel importante junto das
empresas nestas áreas?
Pode e desempenha, uma vez que confere uma
maior visibilidade a toda a cadeia de valor. Todos

O PAÍS PREPAROU-SE
BEM DURANTE A CRISE
PARA CONSEGUIR
CRESCER AGORA
QUE A CRISE É UM
BOCADINHO MENOS
DURA

PESSOAL

Jordi Llach, Nestlé Portugal

ONDE NASCEU?
Em Barcelona, há 52 anos.
É CASADO?
Sim.
TEM FILHOS?
Dois.
QUE VALOR TEM A FAMÍLIA PARA SI?
Os valores da família são importantes e parecidos aos que
temos na Nestlé. A confiança é uma das palavras chave
e conduz à transparência e partilha (de bons e maus
momentos). Os valores de confiança e de qualidade não
mudam. O que muda é a velocidade, porque o mundo
evolui rapidamente, o que exige agilização, trabalho em
equipa e antecipação num mundo cada vez mais digital.
QUAIS AS “CAUSAS” QUE DEFENDE OU PROJETOS
(SOCIAIS, EDUCACIONAIS, HUMANITÁRIOS, …) EM QUE
PARTICIPA?
No dia a dia, nos pequenos gestos. Contudo, estou a
colaborar com a Cruz Vermelha, primeiro em Espanha e
agora em Portugal. Como empresa de grandes dimensões
e com princípios de criar e partilhar valor com a sociedade,
a Nestlé tem que contribuir para quem mais necessita (por
exemplo, almoço de Natal com pessoas desfavorecidas de
Linda-a-Velha).
COMO GOSTA DE PASSAR OS TEMPOS LIVRES?
Desporto: correr e padel.

os processos dentro da cadeia ficam claramente
identificados, podendo mais facilmente ser rastreados
e uniformizados dentro do espírito que caracteriza
a própria GS1 de identificar, capturar e partilhar
– seguindo esta linha, todo o processo ganha em
transparência.
Nos princípios corporativos da Nestlé Portugal estão
cinco eixos de responsabilidade social (RSE). Que
iniciativas destaca em Portugal e que importância
assume a RSE na estratégia da empresa?

Na perspetiva Nestlé, para prosperar no longo prazo e
criar valor para os seus stakeholders uma companhia
deve, simultaneamente, criar valor para a sociedade.
A esta premissa chamamos criação de valor
partilhado e desenvolvemo-la através desses cinco
eixos, onde estão agrupados 39 compromissos que
são comuns a todas as companhias Nestlé no mundo.
Temos o eixo da nutrição, saúde e bem-estar,
através do qual fornecemos à sociedade produtos
saborosos e nutricionalmente equilibrados, assentes
em forte pesquisa científica. Em Portugal partilhamos
todo o nosso conhecimento quer com os nossos
consumidores, quer com os profissionais de saúde,
e fazemo-lo através de programas como o Nestlé
Crianças Saudáveis, no qual, com o apoio do
Ministério da Educação, ensinamos às crianças dos
ensinos básico e pré-escolar os conceitos de uma
alimentação saudável inserida num estilo de vida
ativo.
Temos o eixo de desenvolvimento rural, através do
qual ajudamos os agricultores a obterem um melhor
rendimento nas suas explorações e a trabalharem
de forma sustentável para a obtenção de uma
melhor matéria-prima, que enriquecerá os
Código 560 | GS1® Portugal
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nossos produtos. Temos o eixo água, através do qual
gerimos este valioso recurso de forma sustentável,
combatendo o desperdício e melhorando o acesso
à água às populações das comunidades onde
nos inserimos. Neste eixo verificámos reduções
significativas da ordem de 57% no consumo de água
nas nossas operações em Portugal.
No eixo sustentabilidade ambiental procuramos a
utilização eficiente dos recursos energéticos em todas
as etapas das nossas operações. Em Portugal tivemos
em 2015 reduções de 2% no consumo de energia, de
10% de resíduos enviados para aterro e de 1,6% em
emissões de CO2.
Por último, mas igualmente importante, as nossas
pessoas, os direitos humanos e a compliance,
procurando ter um contributo muito positivo para
a sociedade, com iniciativas como a promoção do
emprego jovem, o equilíbrio de género na empresa,
a promoção do bem-estar e da saúde dos nossos
colaboradores, ferramentas para uma melhor
conciliação trabalho/família. Nesta área fomos
reconhecidos em 2015 com o prémio Empresa mais
Saudável para Trabalhar, que muito nos orgulha.
A RSE tem moldado as estratégias empresariais
no setor do Retalho & Bens de Consumo ao longo
da última década. O omnicanal e a experiência de
compra também estão a inspirar novos modelos de
negócio. Na sua opinião, como será “a empresa do
futuro” neste setor e qual deve ser o perfil do seu
líder?
A empresa do futuro neste setor terá de ter a
capacidade de acompanhar a velocidade da mudança
da sociedade num contexto já complexo nos dias
de hoje e que tenderá a aumentar o seu grau de
complexidade, mais volátil e incerto no futuro. Um
líder, como uma empresa, tem três hipóteses: liderar,
seguir tendências ou ficar para trás. A Nestlé escolheu
liderar. Uma escolha que pressupõe trabalho contínuo,
dia a dia, e conhecimento das novas tendências.
Nesse sentido, um líder de futuro deve sobretudo ter
a capacidade de gerir equipas ágeis, proativas, com
forte sentido de inovação, de saber ler o mercado
e antecipar as necessidades dos consumidores,
acompanhando-os nos mais diversificados momentos
da vida e do dia a dia. Tem de ouvir os colaboradores
e aprender com os mais novos – eu próprio estou a
realizar coaching na área do digital com millennials.
Olhemos para a estratégia seguida pelos gafanomics
(Google, Amazon, Facebook, Apple: New Economy,
New Rules) e start-ups. Este tipo de “novas” empresas
está focado em duas premissas estratégicas:
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UM LÍDER, COMO UMA
EMPRESA, TEM TRÊS
HIPÓTESES: LIDERAR,
SEGUIR TENDÊNCIAS
OU FICAR PARA TRÁS
obsessão com o consumidor e a ideia de que nada é
impossível.
Um líder tem que conhecer as realidades da evolução
digital, da crescente procura de informação, do
impacto cada vez maior da comunicação para os
consumidores, onde se incluem as redes sociais, para
conseguir ser bem-sucedido.
A Nestlé Portugal importou, no início deste ano,
um laboratório de inovação digital para analisar a
interação social com as diferentes marcas no universo
digital. Quais são os principais objetivos da Nestlé com
a criação deste laboratório?
No DAT – Digital Accelerator Team temos como

exemplo, que, muito embora o Facebook continue a
ser a rede social com maior número de utilizadores
em Portugal, outras redes, como o Instagram e o
Snapchat, estão em ascensão e são cada vez mais
importantes, sobretudo para públicos mais jovens. O
live streaming é também uma nova forma interessante
de veicular conteúdos em tempo real, que coloca
novos desafios, mas também oportunidades, para as
marcas. Por fim, creio que o futuro ficará marcado
também pelo fenómeno das messaging apps, como
o Whatsapp ou o Facebook Messenger, que poderão
ser extremamente interessantes para as marcas numa
perspetiva não só de consumer care mas também de
brand building, ou até mesmo de e-commerce. Se
pensarmos que o número de utilizadores das cinco
principais messaging apps a nível global já ultrapassa
o das cinco principais redes sociais, compreendemos
que estes são novos canais de comunicação a ter no
nosso horizonte.

principais objetivos dar suporte às marcas na definição
e desenvolvimento das suas estratégias digitais e de
e-business. Esta unidade gere as comunidades de
algumas das nossas marcas que têm perfis sociais,
através da internalização do community management,
procurando tomar decisões rápidas, em tempo real,
para melhorar a sua performance e transformar o
enorme volume de informação proveniente das redes
sociais e plataformas digitais em insights acionáveis.
Através do DAT desenvolvemos ainda um programa de
formação digital que vai ao encontro das necessidades
dos nossos colaboradores.
Como vê a transformação que as redes sociais
imprimiram à relação marca-consumidor?
É indiscutível que as redes sociais vieram mudar
radicalmente a forma com os consumidores se
relacionam com as marcas e vice-versa. Por um lado,
os consumidores podem contactar diretamente
com as marcas de uma forma espontânea e em
tempo real; por outro, as marcas devem escutar
atentamente os consumidores, por forma a irem ao
encontro das suas necessidades e expectativas. Nesta
relação, conceitos como a rapidez, a proximidade e
a criação de valor mútuo são chaves. Sabemos, por

A relação entre a Nestlé e a GS1 Portugal remonta
a 1985, aquando da criação da associação e da
introdução do código de barras no ponto de venda.
A Nestlé foi um dos primeiros Associados da GS1
Portugal. Trinta anos depois, como vê a ação da
associação no Retalho & Bens de Consumo?
Ao longo destes 30 anos a GS1 tem desempenhado
um papel muito importante na aproximação dos
diversos agentes da cadeia de valor. A relação entre
o produtor – fornecedor de matéria-prima – e o
fabricante, e deste com o retalhista, tornou-se mais eficiente, e essa maior eficiência logística
resultou em maior rentabilidade e transparência nos
negócios entre todos. A GS1 Portugal também tem
tido um papel relevante na área do e-commerce. É
necessário continuar a trabalhar na implementação
de soluções de forma a preparar o futuro digital de
todas as empresas, sobretudo quando a informação
de qualidade em tempo real é cada vez mais uma
exigência de todos os agentes da cadeia de valor.
Nos próximos anos, a GS1 Portugal pretende passar
de um mero fornecedor de códigos de barras a um
parceiro vital das empresas, mantendo um caráter
de neutralidade. Como é que essa transição pode
acontecer e que mais-valias pode trazer ao mercado?
O facto de ser um parceiro neutral é uma mais-valia
para todos os operadores na cadeia de valor, que terão
na GS1 um consultor com capacidade para os ajudar
nos ganhos de eficiência dos respetivos negócios e
até mesmo na internacionalização destes, porque
standards globais ajudam a negócios globais.
Código 560 | GS1® Portugal
2.o semestre 2016
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Assembleia Geral – GS1 Portugal

GS1 PORTUGAL RECONDUZ
EQUIPA DE DIREÇÃO
EM ASSEMBLEIA GERAL
Foram ainda eleitos dois novos elementos para os Órgãos Sociais. O mandato
decorre no triénio de 2016-2018

A

GS1 Portugal elegeu
“por unanimidade”,
no passado dia 31
de março, os seus
novos Órgãos
Sociais para o triénio de 2016-2018, reconduzindo a equipa de
direção liderada por Paulo Gomes
(Johnson & Johnson) e João
de Castro Guimarães (Nestlé
Portugal) – Presidente e Diretor
Executivo, respetivamente, da
organização que introduziu os
códigos de barras em Portugal há
mais de 30 anos. Na Assembleia
Geral (AG) da entidade de
utilidade pública que se assume,
cada vez mais, como um trusted
advisor e um parceiro de
confiança dos seus Associados
foram ainda eleitos Nuno Pinto de
Magalhães como seu Presidente
(Central de Cervejas) e António
Casanova como Presidente do
Conselho Fiscal (Unilever – JM).
Entre os objetivos estruturais
do novo mandato está a
implementação de um plano
estratégico num horizonte
2018/2020, marcado por um
reforço e alargamento do
core da associação – isto é, a
implementação de standards
globais para o alinhamento e
eficiência de toda a cadeia de
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Alguns membros dos novos Órgãos Sociais da GS1 Portugal

abastecimento, em especial
junto das micro e PME. A este
desígnio junta-se a inauguração
do futuro Centro de Inovação
e Competitividade (CIC), que
constituirá um espaço expositivo
e demonstrativo de boas práticas
colaborativas nas cadeias de
valor e que conta com o cunho
artístico de Alexandre Farto (“aka
VHILS”).

Durante a Assembleia Geral foi
ainda apresentado em “primeira
mão” o novo website da
GS1 Portugal, criado a pensar nas
diferentes tipologias de Associados
da GS1 Portugal (das PME às
multinacionais, do retalho à saúde,
da matéria-prima ao consumidor) e
cuja dimensão gráfica (templates)
foi desenhada em conjunto com a
GS1 Espanha.

REPRESENTANTES
DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Membros dos Órgãos Sociais

Mesa da Assembleia Geral
SCC – Sociedade Central de Cervejas e
Bebidas, S. A. – Nuno Pinto de Magalhães
Sovena Group SGPS, S.A. – António Manuel
Rodrigues Simões
UNIARME – Victor Biscaia
Direção
Johnson & Johnson – Paulo Gomes
SONAE MC – Luís Moutinho
AUCHAN Portugal Hipermercados –
Américo Ribeiro
Nestlé Portugal – João de Castro Guimarães
Sogrape Distribuição, S. A. –
Manuel Sousa Pinto
Conselho Fiscal
Unilever – Jerónimo Martins –
António Casa Nova
Delta Cafés, SGPS – Rui Miguel Nabeiro
Centro Hospitalar Lisboa Norte –
Carlos Neves Martins

Paulo Gomes a exercer o direito de voto

Nuno Pinto Magalhães conduziu o ato eleitoral

João de Castro Guimarães durante a apresentação na AG

Código 560 | GS1® Portugal
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Centro de Inovação e Competitividade

450 M2 É QUANTO BASTA PARA
MERGULHAR NA CADEIA DE
VALOR
Pedra a pedra, o Centro de Inovação e Competitividade está a ganhar forma.
“O CIC será o espaço onde arte e standards, detalhe e eficiência, paixão e
lógica se encontram”, revela João de Castro Guimarães, Diretor Executivo da
GS1 Portugal

F

alamos da cadeia de valor do
prado ao prato, com os standards
GS1 em ação, todos os dias,
a todas as horas, minutos e
segundos. E bipes, milhares
de milhões de bipes! Falamos do Centro
de Inovação e Competitividade da GS1
Portugal, que abre portas já no último
trimestre do ano.É caso para dizer “marque
na agenda”.
Setembro é o mês em que se finaliza a obra
do Centro de Inovação e Competitividade
(CIC) da GS1 Portugal, o espaço onde a
tecnologia, os standards, a logística da
cadeia de valor, a arquitetura e a arte de
VHILS se encontram.
Aqui será possível visitar, ver e “mergulhar”
na – também ela – arte da identificação,
captura e partilha de dados comerciais e
logísticos, desde a criação do produto ou
serviço ao momento do seu consumo ou
utilização.
Situado no edifício K3, no Parque
Tecnológico do Lumiar, o CIC será o
primeiro centro interpretativo das cadeias
de valor a nível nacional, integrando
um centro expositivo de 450 m2 para
demonstração “ao vivo e a cores” do
funcionamento e dos benefícios dos
standards globais aplicados aos processos
comerciais e logísticos do dia a dia das
empresas.
Os Standards GS1 e a cadeia de
abastecimento vão tornar-se a “exibição
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Conheça aqui o
projeto

O Centro de Inovação e Competitividade
tem a assinatura do arquiteto Pedro
Appleton e da Promontorio.
A empreitada está a cargo da empresa
Novo Interior, do Grupo Jones Lang
Lassale. Na fachada estará em exibição
uma instalação do artista português
Alexandre Farto (“aka VHILS”), reconhecido
internacionalmente.

Centro de Inovação e Competitividade | Piso a piso

Piso 1
Piso O
Este piso integra os
450 m2 do centro
expositivo e
interpretativo das
cadeias de valor.
Também neste piso
estão os auditórios,
com capacidade total
para 70 pessoas.

A nova casa da equipa
GS1 Portugal. Este
piso fica reservado
aos escritórios e
salas de reunião. Um
espaço de salas e open
spaces que fomenta
a unidade de equipa,
sem esquecer os locais
mais apropriados para
receber quem nos
visita.

permanente” deste espaço, que será
também a nova casa da GS1 Portugal,
aberta a todos os Associados.
Para já, pedra a pedra, o Centro de
Inovação e Competitividade (CIC) está a
ganhar forma.
A evolução da obra é já visível, sobretudo
na fachada do edifício que integra, desde
maio, placas criadas pelo artista Alexandre
Farto, “aka VHILS”. A arte de VHILS, um

Piso 2
O terceiro piso fica
reservado para uma
zona mais descontraída
e informal, composta
por uma sala de
reunião e lounge.

Os standards
GS1 e as
cadeias de
valor vão ser
a “exibição
permanente”
do espaço

”Muito orgulho
em levar a bom
porto este
projeto icónico
e inovador
desenvolvido
com a GS1.
Com base
numa técnica
de cimento
extrudido,
a peça foi
pensada para
interagir com
o sol, criando
diferentes
obras ao longo
do dia.”
Alexandre
Farto (“aka
VHILS”)

dos três portugueses incluídos no top
30 do brilhantismo pela Forbes em 2015,
constituirá a rosto do Centro de Inovação e
Competitividade.
“O CIC será o espaço onde arte e standards,
detalhe e eficiência, paixão e lógica se
encontram”, conta o Diretor Executivo da
GS1 Portugal, João de Castro Guimarães.
Na sua opinião, “o sucesso dos negócios
tem um pouco de tudo isto”.
Código 560 | GS1® Portugal
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Formação GS1

MAIS PERTO DE TODOS
OS ASSOCIADOS
E DOS NEGÓCIOS
Ser um parceiro vital das empresas na melhoria dos negócios, é este o nosso
objetivo e é por ele que, também na área de formação, estamos a construir
um futuro de confiança

N

ovos temas,
conteúdos
melhorados,
cobertura geográfica
mais abrangente
e adaptação aos negócios são
alguns dos projetos que definimos
para apoiar o crescimento das
empresas Associadas.
Acreditamos que o sucesso das
empresas também é conseguido
através da sua mudança interna e
de desenvolvimentos relacionados
com a simplificação de processos
ou com uma nova forma de gerir e
tratar os seus dados, e por isso a
parceria com os nossos Associados
passa também por demonstrar de
que forma o sistema de standards
se aplica a cada um dos negócios
e ao ponto da cadeia de valor e se
ajusta à dimensão e dinâmica de
cada empresa. Estamos a pensar
negócios e pessoas!
O propósito da nossa formação
é permitir às empresas retirar
o benefício dos standards, dos
nossos serviços e soluções, e
para atingirmos essa meta o
plano de formação tem de ser
mais abrangente e versátil, com
mais e melhores conteúdos. Tem
que garantir a transferência de
conhecimento estruturado e a
disseminação de boas práticas.
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Sessões distritais
Em parceria com entidades
locais, levamos o Sistema
GS1 a todos os distritos do
país.
Desta forma, conseguimos
descentralizar as ações de
Lisboa e Porto e adaptar
o conhecimento GS1 às
especificidades de cada
região.

Sessões setoriais
As sessões setoriais
permitem dar resposta às
questões específicas de
cada setor.
Através de diferentes
abordagens, pretendemos
demonstrar a versatilidade
e adaptação do Sistema
GS1 às diferentes áreas de
negócio.

Viana do Castelo

Braga

Viseu

Santarém
Coimbra

Beja

Setúbal

Faro

Saiba mais sobre a Formação GS1
em www.gs1pt.org.

O peso agora
vem em barras

E muitas mais informações
O GS1 DataBar é um código de barras de Nova Geração (para retalhistas e produtores), que apesar da sua pequena dimensão vai mais além do
que o tradicional código de barras linear GS1, permitindo:
• Ser utilizado também em produtos frescos e/ou perecíveis
• Identiﬁcar automaticamente mais dados sobre o produto como, o nº de lote, o produtor, o peso e a data de validade
Vantagens que se traduzem:
• Em ganhos de eﬁciência em todos os processos comerciais
• Maior facilidade na rastreabilidade
• Mais segurança para o consumidor
A GS1 Portugal é a entidade licenciada para gerir este tipo de identiﬁcação e codiﬁcação, bem como, assegurar a sua correcta adopção e
implementação pelas cadeias de valor.

GS1 DataBar. O código da diferença
Mais informações em www.gs1pt.org

GS1 PORTUGAL

Guia 560 Validata

UM SERVIÇO AO SERVIÇO
DA QUALIDADE DOS DADOS
DOS SEUS PRODUTOS
Da recolha à publicação, queremos ser o parceiro das empresas na garantia
da qualidade dos dados

R

ecolher, tratar e
partilhar a informação
dos produtos ou
serviços. Em traços
gerais, é esta a
base do serviço 560 Validata,
desenvolvido pela GS1 Portugal
e que ganha agora novas
funcionalidades.
Garantir a qualidade dos dados faz
parte da estratégia da
GS1 Portugal. Por isso procuramos
desenvolver e melhorar as
ferramentas necessárias
para assegurar a fiabilidade,
segurança e rapidez na partilha
de informação dos produtos ou
serviços de qualquer cadeia de
valor.
Não obstante, garantir a fiabilidade
dos dados não é suficiente. “É
necessário manter a recolha
correta da informação, a rápida
partilha, com a segurança
necessária e confiança exigida ao
longo das cadeias de valor, até ao
consumidor final”, afirma Nuno

Azevedo, Diretor de Inovação &
Tecnologia da GS1 Portugal.

Benefícios

560 Validata, o que é?
Um serviço delineado para auxiliar
as empresas a recolher e validar
os dados comerciais, nutricionais,
de marketing e logísticos dos
produtos. Seja para dar resposta
a uma necessidade específica
da empresa ou para facilitar a
introdução da informação na
plataforma SYNC PT (ou analisar
os registos já efetuados), o
560 Validata disponibiliza uma
equipa de especialistas capaz de
garantir a qualidade dos dados em
conformidade com a legislação
europeia e com as boas práticas de
mercado, promovendo um maior
alinhamento no fluxo de informação
entre fornecedores e clientes.

• Liberta os profissionais das várias
áreas para as atividades core;
• Recolha e tratamento da
informação por uma equipa
especializada;
• Garantia de conformidade com os
regulamentos legais.

Um serviço adaptado
à plataforma SYNC PT
Recolha, tratamento, publicação
e/ou análise da informação dos
produtos para carregamento na
plataforma SYNC PT. São estas
as funcionalidades “5 em 1” do
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560 Validata já implementadas.
Este ano, a GS1 Portugal iniciou
alguns projetos de recolha e
tratamento de dados em loja, com
edição de imagem dos produtos,
para posterior carregamento e
disponibilização na plataforma
SYNC PT.

Funcionalidades:
Utilizadores SYNC PT
Recolha de informação de acordo
com a legislação em vigor (em loja
ou por envio);
Recolha e tratamento de imagens.
Introdução de dados do produto
(info + imagens) na plataforma
SYNC PT,
ou
• Análise e validação da informação
registada na plataforma SYNC PT.

Não utilizadores SYNC PT
Recolha de informação de acordo
com a legislação em vigor:
Recolha e tratamento de imagens
(para integração em catálogos, por
exemplo).

ESTE ESPAÇO
É SEU.
ANUNCIE AQUI.

Departamento de Apoio ao Associado
Telefone: 21 752 07 40

www.gs1pt.org

facebook.com/GS1Portugal

twitter.com/GS1Portugal

linkedin.com/company/GS1-Portugal

SEMINÁRIOS

ROADSHOW SANTARÉM

“REPENSAR AS CADEIAS DE VALOR” COM AS MICRO E PEQUENAS
EMPRESAS
Em colaboração com a NERSANT – Associação Empresarial da Região
de Santarém, a GS1 Portugal realizou um roadshow, a 23 de maio,
para “Repensar as cadeias de valor - Vetores de mudança e sucesso”.
Neste encontro, orientado para as micro e pequenas empresas,
analisaram-se os benefícios do sistema de normas comerciais mais
utilizado no mundo para os processos comerciais e logísticos do dia
a dia das empresas. A sessão iniciou-se com Beatriz Águas, Diretora
de Comunicação e Marketing, que deu a conhecer o Sistema GS1
na eficiência dos negócios, desde o código de barras às soluções
tecnológicas de gestão de informação.
Marcos Carreira interveio sobre a gestão inteligente e colaborativa da
cadeia de abastecimento (do produtor ao consumidor), e ainda sobre
a fiabilidade dos códigos de barras em loja. O Gestor de Inovação
e Tecnologia da GS1, Nuno Miranda, falou ainda sobre o comércio
eletrónico e a transação de documentos comerciais e as ferramentas
comerciais eficientes, como a gestão de dados, catálogo eletrónico
de produtos e APP.

SEMINÁRIO DE BOAS PRÁTICAS – SONAE
LEARNING CENTRE

PARTILHAR BOAS PRÁTICAS
DE LOGÍSTICA: O DESAFIO
ACEITE PELA SONAE

Eficiência logística, gestão e visibilidade do fluxo
de informação entre parceiros comerciais, mas
também as boas práticas e as últimas tendências
no digital. Foram estes os temas centrais do 4.º
Seminário de Boas Práticas da GS1 Portugal, que
se realizou a 15 de março no Learning Centre da
Sonae. Ao longo de um dia, e pelo quarto ano
consecutivo, promovemos a partilha de experiências
e a transferência de conhecimento em casa de um
Associado (Sonae), com o objetivo de melhorar a
eficiência e visibilidade dos processos logísticos
que sustentam o dia a dia das cadeias de valor. Esta
quarta edição contou com 77 participantes, entre
líderes, quadros de topo e gestores de
marketing, sistemas de informação,
logística, compras e aprovisionamento
ou gestão de qualidade. As imagens
falam por si. Veja aqui o vídeo deste
evento:
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ROADSHOW OVIBEJA

COM ENFOQUE NA
RASTREABILIDADE, GS1 PORTUGAL
ORGANIZA MAIS UM ROADSHOW
COM ASSINATURA DE PROTOCOLO
COLABORATIVO
Rastreabilidade do prado ao prato. O segundo roadshow de
2016, que a GS1 Portugal promoveu a 22 de abril, em parceria
com a NERBE/AEBAL – Associação Empresarial do Baixo
Alentejo e Litoral, focou os processos de rastreabilidade e
a segurança alimentar. A iniciativa, que aconteceu em plena
Ovibeja, reuniu cerca de 60 participantes, ultrapassando o
número inicial de inscritos. Dos produtores aos agricultores,
e até mesmo ao meio académico, a audiência pôde conhecer
o sistema de normas comerciais mais utilizado em todo o
mundo, a identificação, captura e partilha automática de
dados de produto, mas também o enquadramento legal
nacional e europeu da rastreabilidade (setor dos Cárnicos
e o Regulamento UE n.º 1337/2013), a Etiqueta Logística
GS1-128 e a rastreabilidade enquanto fator de
competitividade à escala global para PME exportadoras.

FABRICANTES, OPERADORES
LOGÍSTICOS E RETALHISTAS
CHEGAM A ACORDO QUANTO
À UTILIZAÇÃO DA ETIQUETA
LOGÍSTICA GS1
Com o objetivo de uniformizar e orientar a
identificação e codificação da informação das unidades
logísticas, a GS1 Portugal reuniu os fabricantes,
operadores logísticos e retalhistas num grupo de
trabalho iniciado em fevereiro de 2014. O resultado
foi apresentado no primeiro quadrimestre deste
ano: chama-se Etiqueta Logística GS1: Normas e
Especificação do Mercado Nacional e é um guia para
a criação de boas práticas logísticas nas entregas
às plataformas logísticas. O objetivo era simples:
definir um conjunto de boas práticas que alinhasse
os processos JIT (Just in Time) e das entregas às
plataformas para as unidades multidestino (paletes
heterogéneas) dos vários intervenientes da cadeia
de valor, promovendo a eficiência e a segurança dos
processos. Ao longo de sete sessões, fabricantes,
operadores logísticos e retalhistas debateram as
necessidades do mercado nacional na área do
Retalho & Bens de Consumo, partilhando experiências
e dificuldades, com o intuito de encontrar a
homogeneização na utilização da Etiqueta Logística, de
forma a responder às necessidades de todos e de cada
um. O documento que resultou desta colaboração pode
ser consultado em www.gs1pt.org.

DIRETÓRIO DE PARCEIROS TECNOLÓGICOS

S
IA
C
TÍ
O
N

GUIA DE UTILIZAÇÃO DA ETIQUETA LOGÍSTICA

O nosso sistema nas suas
soluções: uma garantia
de sucesso
O novo Diretório de
Parceiros Tecnológicos,
da GS1 Portugal, já está
disponível em ww.gs1pt.
org. Trata-se de um catálogo
que inclui todos os parceiros
tecnológicos da GS1
Portugal com capacidade
de implementar o Sistema
GS1 e que pretende
aproximar quem precisa de
quem dispõe de soluções
adaptadas e alinhadas
com o Sistema Global GS1. Um das metas da
GS1 Portugal é garantir a correta e eficiente
implementação dos Standards GS1. É por isso
que reúne num único local a identificação dos
parceiros tecnológicos alinhados com o sistema
de standards mais utilizado no mundo. Objetivo?
Garantir que os Associados possam obter um
conjunto completo de ferramentas e soluções
para falar a Linguagem Global dos Negócios.

WORKSHOPS DE ETIQUETA LOGÍSTICA

COMO CONSTRUIR E APLICAR A ETIQUETA LOGÍSTICA GS1
A UNIDADES DE EXPEDIÇÃO E LOGÍSTICAS
Em conjunto com a SONAE MC, a GS1 Portugal organizou dois
workshops sobre como aumentar a eficiência na cadeia de
abastecimento através da correta construção e aplicação da
Etiqueta Logística nas unidades de expedição ou logísticas,
de forma a garantir processos de entrega, armazenamento
e expedição de mercadorias mais eficientes, bem como
conhecer as especificações do mercado nacional. Sabendo
que a correta aplicação dos Standards GS1 neste âmbito e a
gestão da qualidade dos dados de produto garantem mais de
30% de redução de custos associados aos processos físicos
de receção e conferência de mercadorias ao longo da cadeia
de abastecimento, incluindo processos relacionados com
pricing, encomenda e faturação (order2cash) ou inventário,
estes workshops foram “muito bem recebidos” por parte dos
fornecedores. As duas sessões tiveram lugar nas plataformas
logísticas da Sonae, na Maia (19 de maio) e na Azambuja
(23 de maio), no enquadramento da Sonae Retail School.
Estiveram presentes cerca de 50 fornecedores, que procuram
ir mais longe nas boas práticas colaborativas, com base no
Manual de Etiqueta Logística desenvolvido pelo Grupo de
Trabalho GS1-128, da GS1 Portugal.
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OS NOSSOS ASSOCIADOS

Quinta do Avô Zé

“O ENORME DESAFIO
DE COMEÇAR DO ZERO”
Quinta do Avô Zé foi o nome escolhido por Francisco Costa para a empresa
familiar que promete ajudar a cuidar do “maior bem que possuímos”: a saúde.
Em paralelo, criou uma marca para apreciadores de alimentos crus, a +Cru.
Aderiu à GS1 Portugal para identificar os seus produtos, mas descobriu muito
mais que códigos de barras…

C

ódigos de barras Portugal.
Foi este o termo usado num
motor de busca por Francisco
Costa para saber quem
contactar para codificar os seus
produtos. Licenciado em Gestão e professor
universitário, Francisco decidiu abraçar o
“enorme desafio de começar do zero” e
tornar-se empresário depois dos 50. Da
iniciativa nasceram duas novas marcas no
mercado, a Quinta do Avô Zé e a +Cru, e, em
fevereiro deste ano, o início de uma relação
com a GS1 Portugal. Depois da pesquisa
online e de visitar o site da associação,
aproveitou uma deslocação de Ílhavo, Aveiro,
a Lisboa para marcar uma reunião. “Nesse
mesmo dia, inscrevi a nossa empresa na
GS1 Portugal.”
A história empresarial de Francisco Costa
começa com a herança de terrenos agrícolas
abandonados e o Programa do Governo para
o Desenvolvimento Rural (PDR 2020).
A disponibilização de produtos biológicos
de qualidade, a adoção de estilos de vida
saudáveis e o respeito pela Natureza foram os
restantes fatores que consolidaram o projeto.
Em 2014 nasceu a Quinta do Avô Zé, uma
microempresa, construída de raiz, que se
dedica à produção agrícola sem recurso
a pesticidas, organismos geneticamente
modificados ou outros químicos.
O conceito é diferenciador mas simples:
produtos biológicos certificados e com
técnicas de produção sustentáveis. Ainda
que a empresa seja recente, Francisco Costa
sabe bem o destino a dar aos produtos da
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Quinta do Avô Zé: “A nossa produção será
primordialmente destinada à exportação, com
clientes fixos.”
Por enquanto, os terrenos encontram-se
plantados e a crescer. Duas parcelas de
maracujá, uma parcela com hortícolas diversos
e um pequeno pomar. Caso o projeto seja
aprovado no PDR 2020 – a Quinta do Avô Zé
foi proposta em 2015 a este apoio, criado pelo
Estado para apoiar os produtores agrícolas
–, Francisco Costa ambiciona aumentar o
número de terrenos cultivados e constituir
uma área destinada à helicicultura (criação e
exploração de caracóis).
Enquanto a decisão não chega e se aguarda
pelos primeiros produtos da terra, o
professor vai gerindo a +Cru, a sua segunda
empresa, que comercializa produtos como

“Os códigos
de barras
para vender
na grande
distribuição
foram o fator
impulsionador
da adesão.
Mas, mesmo
sem essa
variável, mais
tarde ou mais
cedo iríamos
fazê-lo”

granolas, nozes, frutos e sementes, entre
outros. Na origem da marca está uma
necessidade sentida por Francisco há já vários
anos. “Enquanto adepto e praticante do
crudivorismo (filosofia de alimentação que se
baseia no consumo preferencial de alimentos
não cozinhados), resolvemos explorar um
mercado em franca expansão e que padece
de oferta com qualidade em Portugal”, explica
Francisco, que durante vários anos importou
produtos para consumo próprio.
A +Cru comercializa, assim, “produtos
destinados ao mercado crudívoro”, tendo
como público-alvo “o cliente final, o retalho,
através da nossa loja online – www.maiscru.
pt –, e alguns grossistas selecionados”. Apesar
dos objetivos distintos, as duas marcas
complementam-se ao respeitarem a Natureza
e disponibilizarem produtos “saudáveis e de
qualidade”.
GS1 Portugal: uma agradável descoberta
A entrada no retalho trouxe a necessidade de
codificação dos produtos com códigos únicos
e inequívocos. Desconhecedor do Sistema
GS1, “bastou uma semana e meia depois
da adesão à GS1 Portugal para expedirmos
a primeira encomenda para uma cadeia de
grande distribuição, com as embalagens dos
produtos totalmente codificadas, em caixas de
10 ou 6 unidades, também elas devidamente
codificadas”. E o processo de codificação? O
empresário responde: “Uma vez entendida a
filosofia subjacente à criação dos mesmos, a
codificação dos produtos foi rápida e simples.”
Para ele, as vantagens são evidentes e
inegáveis: “As nossas entregas são muitíssimo
mais rápidas – chegamos ao armazém do
cliente onde os colaboradores detêm leitores
de códigos, fazem a leitura e a entrega
é efetivada em minutos! De imediato, a
entrega é validada e comunicada à sede. As
faturas são imediatamente contabilizadas,
começando a contar o tempo estabelecido
nas condições de pagamento.”
Muito mais que códigos
A descoberta da GS1 Portugal reservou
algumas surpresas: o acesso a serviços, como
o 560 e.Invoice, SYNC PT e 560 Validata.
“As soluções da GS1 são o meio técnico que
nos permite otimizar as operações, manter

a rastreabilidade das matérias-primas, dos
produtos e das mercadorias, sem aumentar
os encargos com o pessoal, afetando esse
quadro a tarefas mais produtivas”, defende
Francisco Costa. E vai mais longe: “Para quem,
como nós, tem uma loja virtual na Internet, a
legislação obriga a que o comprador tenha
acesso a todos os dados do produto – como
se o tivesse fisicamente nas mãos.
A SYNC PT e o 560 Validata asseguram essa
função, com a vantagem de estarem online
e a cada momento a nossa empresa poder
inserir as alterações pertinentes. Aconselho
vivamente qualquer start-up a contratar o
maior número de serviços GS1 que tenham
aplicabilidade no seu setor. A formação
é absolutamente essencial. Nela esclareci
dúvidas, aprendi muitíssimo e descobri
utilizações que à primeira vista não são
evidentes.”
Associado desde o início do ano, Francisco
Costa só encontra vantagens na utilização
do sistema global GS1. Questionado
sobre se recomendaria a GS1 às PME que
estejam a pensar entrar agora no mercado,
garante: “Sem dúvida alguma!” E a razão é
simples: “Para quê cair em erros que podem
ser evitados por alguém que já estudou
soluções que funcionam? Numa economia
concorrencial como a atual, não nos podemos
dar a esse luxo.”

“Com os
standards e
serviços da
GS1 Portugal,
permita-me
dizer que até
parecemos
uma grande
empresa”
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STANDARDS EM AÇÃO

Registo Nacional de Códigos

GERIR CÓDIGOS
AGORA É MAIS FÁCIL
Através do Registo Nacional de Códigos (RNC) já
é possível criar e gerir os códigos GS1 a partir de
qualquer ponto com acesso à Internet

C

entralizar toda a
informação e manter
atualizada uma base
de dados sobre os
códigos GS1 utilizados
pelas empresas é uma necessidade
que foi identificada pelos nossos
Associados. Para dar resposta e
tornar o dia a dia das empresas
mais fácil, a GS1 Portugal
desenvolveu uma plataforma
online que facilita a gestão e
controlo dos códigos construídos
com base nos Standards Globais
GS1.” É assim que o Diretor de
Inovação & Tecnologia da
GS1 Portugal, Nuno Azevedo,
define a plataforma para criação e
gestão de códigos GS1.
Registo Nacional de Códigos: o
que é?
O RNC é um serviço que permite
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criar e gerir códigos de barras ou
etiquetas logísticas GS1 através do
seu próprio computador. Ou seja,
uma vez conectada à Internet,
qualquer pessoa – com acesso às
credenciais atribuídas à empresa
– terá acesso a uma plataforma
online que permite criar, gerir
e atualizar em tempo real as
informações dos produtos daquela
entidade.
“Um serviço que funciona como
portefólio online, que permite
registar novos códigos de
produto, atualizar as informações
já existentes, gerindo os códigos
da empresa de forma simples e
segura”, afirma Nuno Azevedo.
Serviço gratuito
Foco nas PME. Este é um dos
principais compromissos do Plano
Estratégico 2015-2018/20 da

Vai utilizar os códigos GS1?
Com os novos pedidos de atribuição
de códigos, as credenciais de
acesso ao portal RNC passam a ser
automaticamente enviadas.

Já utiliza os códigos GS1?
Contactar o Departamento de
Apoio ao Associado para formalizar
o pedido de acesso ao portal RNC.

Em breve
O Registo Nacional de Códigos terá
brevemente a funcionalidade de
impressão dos códigos de barras.

Benefícios
• Gerar as etiquetas dos códigos
contruídos com base nos
Standards GS1 (apenas o código
de barras, códigos com descrição
ou códigos com descrição e texto
livre).
• Gerir os atributos dos seus
produtos: permite a gestão da
lista de produtos da empresa,
adicionando imagens, informações
de pesos e medidas, descrições
específicas para etiquetas.
• Registo sempre atualizado:
funciona como banco de
informações dos seus produtos,
mantendo uma base única de
dados, evitando duplicidade e
desperdício de tempo na busca de
dados e aumentando o controlo na
utilização de códigos GS1.
• Facilidade de registo: é possível
transferir listas já existentes com
informações de produtos em
formato Excel ou programas
similares.

GS1 Portugal. Um eixo estratégico
que levou à disponibilização
gratuita do RNC.
Uma medida que visa promover
a eficiência e a competitividade
dos negócios, pensada nas micro,
pequenas e médias empresas e
na adaptação destas entidades à
transformação digital.
O RNC junta-se assim ao portefólio
da GS1 Portugal de serviços de
valor acrescentado, pensados
na melhoria da eficiência dos
negócios de todos e de cada um,
sempre com o objetivo de sermos
o parceiro vital dos negócios.

A GS1 PORTUGAL
DESENVOLVEU
UMA PLATAFORMA
ONLINE PARA
A GESTÃO E
CONTROLO
DOS CÓDIGOS
CONSTRUÍDOS
COM BASE NOS
STANDARDS
GLOBAIS GS1

• Ferramenta dinâmica: acedida
de qualquer computador e a
qualquer momento, permite o uso
por diversas pessoas da mesma
empresa.
• Gestão em segurança: o
novo sistema proporciona
mais segurança e backup das
informações.
• Visibilidade no mercado: pode
ser usado como uma montra para
divulgar produtos das empresas
para o mercado, através da partilha
das informações com outros
serviços GS1 (como o GEPIR –
Global Electronic Party Information
Registry).
• Utilização gratuita.
Código 560 | GS1® Portugal
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PERSPETIVA
NÁDIA REIS

Diretora de Relações Públicas e Ativação de Marca Continente

Responsabilidade Social Corporativa: tendência ou estratégia vencedora?

“A RESPONSABILIDADE SOCIAL
É UM COMPROMISSO”
Ao longo de 30 anos de experiência no retalho alimentar, o Continente
tem procurado estar próximo das famílias e acompanhar as mudanças
da sociedade

M

anter uma atitude
proativa no
que respeita à
sustentabilidade
nas suas diversas
vertentes é hoje encarado como
uma prioridade estratégica do
negócio da distribuição. Para o
Continente, a responsabilidade
social é um compromisso. É
o assumir de uma postura de
conciliação entre desenvolvimento
económico, preocupações sociais
e proteção do ambiente, suportada
por uma cultura de valores de ética,
transparência, justiça e respeito
por todos aqueles com quem
interage – clientes, colaboradores,
fornecedores e comunidades
envolventes.
Ao longo de 30 anos de
experiência no retalho alimentar,
temos procurado estar próximos
das famílias e acompanhar as
mudanças da sociedade. Sempre
a diferenciar-nos pela inovação
e pelo forte compromisso com
o desenvolvimento sustentável,
lançámos, em 2015, a Missão
Continente, que agrega todo o
papel social da marca Continente.
A Missão Continente atua em três
eixos – Consciente, Comunidade e
Sorriso –, sendo os seus principais
objetivos sensibilizar para a
importância do desenvolvimento
sustentável, promover o
envolvimento e a participação ativa
de todos nas suas comunidades
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e desenvolver projetos que
contribuam para melhorar as
condições de vida dos portugueses.
O eixo Comunidade assenta no
compromisso do Continente
de promover a coesão e bem-estar social, estimulando uma
cidadania mais ativa e solidária.
Atua junto das comunidades,
fornecedores e parceiros para
a promoção da inclusão social,
procurando responder a algumas
das problemáticas da sociedade
portuguesa, como é o caso
da pobreza, exclusão social e
envelhecimento da população.
O compromisso do eixo Consciente
é promover a adoção de
comportamentos responsáveis
por parte de todos, através de
escolhas que contribuam para
a sustentabilidade económica
e ambiental da sociedade. A
sensibilização para o consumo
consciente é fulcral, nomeadamente

através da redução do desperdício
alimentar, da adoção de uma
alimentação e estilo de vida
saudáveis, do respeito pelo
ambiente e da valorização pela
produção nacional.
O eixo Sorriso dedica-se ao bem-estar e saúde das famílias, em
particular no apoio à promoção da
saúde materna e infantil, com uma
intervenção centrada na prevenção
e nos cuidados de proximidade, e
materializa-se no concurso Missão
Continente Sorriso.
As ações e iniciativas da Missão
Continente contam com o
importante contributo de um
conjunto de parceiros e entidades
de referência a nível nacional, que
participam na identificação e ajuste
das iniciativas às necessidades reais
da nossa sociedade, contribuindo
para a construção de projetos de
grande relevância social.
Por recebermos diariamente
milhares de clientes nas nossas
lojas, temos consciência da nossa
responsabilidade e do importante
papel que podemos desempenhar
na sensibilização ambiental e social,
em particular a importância do que
cada um de nós pode fazer para a
construção de um futuro melhor.
O apoio dos nossos parceiros,
colaboradores, fornecedores e
clientes é fundamental para o
sucesso da nossa Missão.
“Para Grandes Causas, Grandes
Missões.”

A SUA EMPRESA

SINCRONIZADA
COM O MUNDO
Dê mais eficiência ao seu negócio com a SYNC PT®:
a solução global para transacionar informação
comercial de qualidade, do produtor ao consumidor,
em conformidade com a legislação europeia.
• Reduza o esforço de gestão
de dados até 30%

• Melhore a gestão de encomendas
e de artigos até 50%

• Reduza entre 2 a 6 semanas

o tempo de introdução de um produto
no mercado (time-to-shelf)

• Cumpra a 100% as novas regras
europeias de venda online
de produtos alimentares

facebook.com/gs1portugal
twitter.com/gs1portugal
linkedin.com/company/gs1-portugal

Saiba mais em www.gs1pt.org / 21 752 07 40

MERCADO

ANA PAULA BARBOSA

Retailer Services Director, Nielsen

Tendências de mercado

UM CONSUMIDOR MAIS
CONFIANTE QUE NUNCA
A melhoria da conjuntura económica traz consigo implicações diretas no
comportamento e escolhas do consumidor. A confiança do consumidor está
a melhorar e atinge máximos históricos no 1.º trimestre deste ano

A

maior confiança
traduz-se por uma
maior disponibilidade
financeira para
gastos em áreas
não essenciais, apesar de ainda
existirem 21% dos portugueses que
dizem não lhes sobrar dinheiro
depois de cobrir as suas despesas
essenciais.
O que está a mudar no consumo?
Este contexto mais positivo
leva a que algumas categorias –
nomeadamente os bens essenciais
(farinha, arroz, massa) – estejam a
decrescer, pois preparam-se menos refeições em casa.
Por outro lado, surgem novas
oportunidades, nomeadamente
no que diz respeito ao take away
e às soluções de refeição. Basta
ver o dinamismo das refeições
prontas (refrigeradas, congeladas
e desidratadas) para perceber isso.
Relativamente às categorias
que mais se destacam em 2016,
encontramos várias na área
de higiene pessoal (cremes e
produtos de limpeza de rosto,
condicionadores, maquilhagem,
perfumes) e do lar (amaciadores de
roupa, abrasivos, desodorizantes
de ambiente), e algumas que
se relacionam com compras de
prazer/impulso (iogurtes gregos,
sobremesas congeladas, aperitivos
embalados).
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Máximos históricos de confiança

Em Portugal, o equilíbrio
“vida de trabalho/vida
pessoal” aparece no topo das
preocupações. Há que facilitar
a vida ao shopper
Mas, para além das tendências que
se prendem com uma conjuntura
mais favorável, existem outras
muito mais estruturais.
A procura cada vez maior de
conveniência é uma delas. Em
Portugal, o equilíbrio “vida de
trabalho/vida pessoal” aparece no
topo das preocupações. Há que

facilitar a vida ao shopper, tanto
no ato de compra como na própria
oferta de produtos. O canal online
e o comércio de proximidade
aparecem aqui como boas opções
de conveniência, mas este fator,
só por si, não é suficiente. Estes
formatos têm que estar associados
a uma oferta ajustada às
expectativas do consumidor e com
uma boa relação qualidade/preço.
Essa procura de conveniência
também se verifica ao nível dos
produtos.
Vemos algumas tendências, tais

como uma transferência gradual
do consumo de bacalhau seco
para o congelado ou de legumes
secos para legumes em conserva,
por exemplo.
Outra das tendências tem a ver
com a saúde. Há um aumento
significativo das vendas nos
produtos mais saudáveis
(dietéticos, biológicos, charcutaria
de aves, muesli, produtos à base
de soja, etc.). O saudável é um
atributo pelo qual uma parte dos
consumidores está disposta a
pagar um preço mais elevado;
geralmente os mais jovens,
segundo o estudo da Nielsen
Health and Wellness. Também
segundo esse estudo 50% da
população mundial estão a tentar
perder peso. Não significa isso
que os seniores se preocupem
com a saúde, mas simplesmente
não são tão sensíveis a este tipo
de produtos. Por outro lado,
através do Painel de Consumidores
da Nielsen podemos observar
que a compra de frescos tem
uma importância maior nos
shoppers com mais de 54 anos,
provavelmente porque são esses
os produtos que este target
associa ao saudável.
O desafio do retalho e das marcas
em 2016: foco no shopper…
conhecer melhor o shopper...
Na sequência de um estudo global
sobre o estilo de vida das várias
gerações, a Nielsen verificou que
existem diferenças significativas
entre os shoppers mais jovens
face aos seniores no que toca a
vários aspetos da sua vida, como
os sítios preferidos para viver, as
suas preocupações e prioridades,
a relação com a tecnologia e a
ocupação dos tempos livres, entre
outros aspetos. Estas diferenças
têm necessariamente um impacto
significativo na forma como estas
pessoas consomem e compram.

Nunca houve tanta atividade promocional

Fonte: Nielsen | Market Track (exclui Lidl) YTD 2016 até à semana 19 (15 de maio).

Assim, conhecer os seus clientes
e as suas expectativas torna-se fundamental para poder
segmentar a oferta e comunicação.
… reconquistar a lealdade
perdida
Como explicar que a atividade
promocional continue a crescer
e atinja níveis nunca antes
vistos em Portugal? Em 2016,
44% das vendas de bens de
grande consumo são feitas
com promoção. Em 2010, esse

Em 2016, há espaço para a
inovação e para o impulso.
É crítico começar a provocar
o lado mais emocional do
shopper
valor era de 21%. Na verdade, a
crescente atividade promocional
transforma-se num ciclo vicioso
de onde é muito difícil sair.
Estamos numa situação em que o
shopper está viciado e faz muitas
das suas escolhas em função
das promoções, tornando-se
cada vez menos leal. No entanto,

perante a elevada frequência das
promoções, o consumidor já não
tem necessidade de fazer stock
em casa, pois já espera que estas
se repitam com regularidade. Este
novo comportamento levanta
um desafio para o retalho e para
as marcas: como reconquistar a
lealdade dos seus clientes?
Há que inovar nas promoções.
Focar os descontos de preço
apenas nas categorias mais
reativas e nas que podem gerar
compras de valor mais elevado.
Mas também surpreender
os clientes com dinâmicas
promocionais inovadoras e que
permitam criar laços emocionais
com o shopper e reforçar a sua
lealdade.
E, para além do shopper
racional que procura preços
baixos e promoções, existe um
shopper emocional que se deixa
seduzir por ofertas inovadoras
e surpreendentes. Em 2016, há
espaço para a inovação e para
o impulso. É crítico começar a
provocar o lado mais emocional do
shopper.
Código 560 | GS1® Portugal
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UNIVERSO GS1

GS1 Suécia

“A GS1 NÃO SE PODE
DISTANCIAR DO MUNDO REAL”
Comanda a GS1 Suécia há 12 anos. No ano em que passa
o testemunho, Bo Raattamaa fala sobre o seu percurso,
os projetos da organização sueca e a importância de manter
os standards conectados com o mundo real – dos processos
comerciais e logísticos das empresas às expectativas
do consumidor
Quais são os principais projetos
em desenvolvimento pela GS1 Suécia?
E para que setores?
O nosso foco é o desenvolvimento de
serviços simples e user-friendly relacionados
com a nossa data pool (base de dados),
assegurando a qualidade da informação dos
produtos e o banco de imagens. Todos estes
incidem principalmente no setor dos FMCG.
Estamos também a trabalhar com um
novo grupo no setor dos Vinhos e Bebidas
Espirituosas. A Suécia usufrui de uma
isenção dos regulamentos da UE, o que
nos permite ter um monopólio retalhista
no setor das Bebidas Alcoólicas. Antes do
verão, a empresa que detém esse monopólio
começou a usar a nossa data pool para gerir
a informação dos produtos.
Na indústria da madeira e dos materiais
de construção, que é o principal setor na
Suécia, o primeiro objetivo é implementar
a utilização de GTIN (Global Trade Item
Number) na identificação de madeira serrada
de comprimento variável. Esta especificidade
requer desenvolvimentos ao nível dos
Standards GS1.
Quais são os principais objetivos
da GS1 Suécia em termos de industry
engagement?
Pretendemos manter a direção delineada
este ano. Ou seja, foco em determinados
setores, como FMCG, área alimentar,
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Transportes e Logística, IT e Saúde.
O objetivo é aumentar os benefícios para
os Associados através da utilização de
standards e, assim, aumentar o número
de Associados nestes setores.
A qualidade de informação tornou-se uma
das maiores preocupações da GS1, levando
ao desenvolvimento de serviços de valor
acrescentado, como o Validoo, na Suécia,
e o 560 Validata, em Portugal. Qual é a
principal vantagem destes serviços para
os associados e para as PME?
É a garantia da informação correta, o que
é particularmente importante agora, que a
informação chega ao consumidor. Mas não
é suficiente. As imagens dos produtos têm
de ser atualizadas e de alta qualidade. É por
isso que temos também um serviço para a
imagem dos produtos. É vital que as pequenas
empresas tenham confiança em nós para
partilhar a informação dos seus produtos.
Podem ser empresas de comércio tradicional,
empresas online ou outro tipo de empresas

A NOSSA TAREFA
É AJUDAR AS EMPRESAS
NA SATISFAÇÃO DOS
SEUS CLIENTES

que passem a informação. Isto pode contribuir
para melhorar o posicionamento digital dos
nossos Associados, aumentando a venda
dos seus produtos.
O trabalho da GS1 no desenvolvimento
de soluções B2B2C é uma realidade.
Qual o seu ponto de vista sobre “o papel
do consumidor” nas cadeias de valor e,
consequentemente, nos futuros projetos
da GS1?
Teremos de considerar as expectativas
do consumidor em todos os projetos.
Não é suficiente ficar apenas no B2B. As
expectativas e necessidades do consumidor
afetam-nos, e a nossa tarefa é ajudar as
empresas na satisfação dos seus clientes.
A GS1 Suécia detém um bom exemplo
de Centro Expositivo (Concept Centre),
onde os Associados e stakeholders têm
oportunidade de ver os standards em
ação. Qual é o principal progresso que este
Centro permite (e permitirá no futuro) em
termos de reconhecimento da GS1
como parceiro dos negócios?
Existem inúmeros benefícios com a
construção deste Centro. É importante
demonstrar quais são as vantagens

da utilização de Standards GS1 e
como permitem melhorar a eficiência
e rentabilidade das cadeias de valor.
Formação, interação entre diferentes setores
e eventos para os Associados são outros
exemplos de utilizações do nosso Centro.
Pretendemos ainda torná-lo um centro
natural de encontro e debate para melhoria
dos vários setores.
A GS1 Portugal tem vindo a trabalhar
na construção do Centro de Inovação
e Competitividade. Baseado na experiência
enquanto líder de um projeto semelhante,
que conselhos deixa à GS1 Portugal?
Tenho visto vários centros serem construídos
com base no que é tecnicamente possível
pelos Standards GS1, e não pelo que
os Associados precisam. Nestes casos,
corremos o risco de ser vistos como uma
entidade afastada do mundo real. A GS1
não se pode distanciar do mundo real.

PASSADO
E FUTURO
Bo Raattamaa
trabalhou no setor
alimentar, no
retalhista número
um da Suécia,
antes de abraçar o
desafio de liderar
a GS1 Suécia.
Como principais
marcos destaca:
a orientação para
as empresas, a
construção de
uma organização
focada em
serviços de valor
acrescentado e
a mudança de
paradigma do
B2B para o B2C.
Os planos para
o futuro passam
agora por viajar
e dedicar-se aos
seus hobbies:
música clássica,
tapetes orientais
e patinagem no
gelo.

Qual o principal valor que estes centros
podem apresentar para os Associados
da GS1?
Estes centros podem contribuir para
fortalecer a rentabilidade e o posicionamento
no mercado.
Código 560 | GS1® Portugal
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CÓDIGO GENÉTICO

Website GS1 Portugal

UM WEBSITE RENOVADO,
A PENSAR EM QUEM IMPORTA:
OS NOSSOS ASSOCIADOS
A notícia não é nova. Se porventura visitou o website da GS1 Portugal, pôde
ver que está… diferente

M

udámos. Na
passada edição
da Código 560
anunciámos o
lançamento de
um novo website, com novos
conteúdos e uma nova imagem,
em linha com a mudança gráfica
que está a ser implementada nas
112 Organizações Membro (MO)
da GS1.
A renovação gráfica, que se
enquadra numa iniciativa global
de criação de uma aparência
normalizada nos websites e
materiais de comunicação da GS1
para que exista uma marca mais
consistente, coerente e unificada,
foi enquadrada num projeto
mais abrangente de renovação
de conteúdos e mensagem.
A inspiração partiu do Plano
Estratégico 2015-18/20, da GS1
Portugal, que traça um objetivo
primordial para a organização: ser
um “parceiro vital” das empresas
na eficiência dos negócios. Esta é
a visão que guia a nossa atividade
e que orientou a renovação do
nosso website, a pensar nos
Associados e no mercado.
O resultado está agora à vista,
depois de uma profunda análise
de opiniões dos colaboradores e
fornecedores da GS1 Portugal,
dos utilizadores do website, bem
como de algumas tendências
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de marketing digital. No nosso
novo website pode encontrar
ferramentas de apoio à
construção dos códigos de barras,
aceder a guias, vídeos e tutoriais
de implementação dos standards
GS1 e conhecer o leque de
serviços que temos à disposição
de todos os utilizadores que o
visitem.
Conheça-os mais a fundo:
A nossa home page foi feita a
pensar na utilidade: aceder aos
nossos serviços, conhecer a
nossa atividade recente e os
próximos eventos e, para os
utilizadores que não sabem quem

é a GS1 Portugal, familiarizarem-se com o nosso propósito e
ação.
Com um primeiro clique, pode ter
acesso rápido e direto a serviços,
guias ou tutoriais. E se “precisa de
um código de barras”, podemos
garantir que veio ao sítio certo,

No nosso novo website
pode encontrar ferramentas
de apoio à construção dos
códigos de barras, aceder
a guias, vídeos e tutoriais
de implementação dos
standards GS1 e conhecer o
leque de serviços que temos
à disposição de todos os
utilizadores que o visitem

independentemente do setor de
atividade.
No menu “O Nosso Sistema de
Standards” pode conhecer o que
é o sistema global da GS1 e por
que razão é essencial ao negócio
dos nossos Associados.
Destacamos três grandes áreas:
“Identificar, capturar, partilhar” –
através de uma infografia dinâmica
é possível entender de que forma
os três grandes pilares do sistema
contribuem para negócios mais
eficientes, seguros e globais.

criar e imprimir códigos de
barras ou etiquetas logísticas
GS1 através do seu próprio
computador a uma solução para
a troca eletrónica de faturas e
outros documentos de negócio,
ou até mesmo um serviço de
verificação de códigos de barras.
Aqui encontra a nossa oferta
completa para a eficiência e
gestão de dados de produto,
desenvolvimento de negócio,
relação com o consumidor,
rastreabilidade, formação,
validação de códigos, consultoria
e micro e PME.

“Que código de barras” – setor
a setor, mostramos-lhe as
vantagens e as simbologias de
códigos de barras mais indicadas
para o seu mercado.
“Implementação” – depois de
conhecido o sistema, há que
implementá-lo. Uma página
de apoio à implementação
do sistema para os nossos
Associados de longa data, mais
recentes ou futuros.
“Os Nossos Serviços” é o menu
dedicado às soluções que temos
desenvolvido para ajudar os
nossos Associados a tornar os
negócios mais eficientes.
Desde um serviço que permite

“O Nosso Alcance” é global.
Neste menu pode “ver” que a
nossa ação chega a qualquer
parte do mundo, a qualquer elo e
a qualquer profissional e parceiro
da cadeia de valor.

Atravessa vários setores e
potencia diferentes benefícios
para a economia das empresas,
do “prado ao prato”. Para o
comprovar, apresentamos-lhe uma
extraordinária viagem de simples
embalagem de compota.
No menu “Comunicação e
Eventos” pode aceder às
notícias GS1, às apresentações
dos eventos que realizámos e
inscrever-se nos que ainda vamos
realizar.
Garantimos acesso às newsletters,
comunicados e últimas edições
desta mesma revista, assim como
a uma biblioteca com guias de
utilização e manuais sobre o
sistema GS1, tutoriais, vídeos e
casos de estudo.
Agora, e mais do que nunca,
estamos à distância de um clique.
Visite-nos em www.gs1pt.org.
Código 560 | GS1® Portugal
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O OUTRO LADO DE...

Beatriz Jorge

A ENTREAJUDA E
A PARTILHA SÃO A
CHAVE DO SUCESSO
Divertida, enérgica e sempre pronta a ajudar.
É assim que a Gestora de Desenvolvimento de
Negócio da GS1 Portugal para o setor da Saúde
é definida pela equipa. 27 anos e um mundo por
descobrir. Dona de uma boa disposição constante,
que só quebra nas primeiras horas do dia, pois o
seu principal defeito, diz, é o “péssimo acordar”.
Mas nada que a equipa da GS1 Portugal note
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eatriz Jorge é a Gestora
de Desenvolvimento de
Negócio da GS1 Portugal
para o setor da Saúde.
É uma pessoa positiva,
quanto ao resto “digam vocês”. É
daquelas pessoas comunicadoras
que, quando têm de falar sobre
si próprias, falham nas palavras e
preferem ser definidas por quem
as rodeia – conhecemos sempre
alguma, não é verdade? Cátia
Gouveia, outra jovem gestora
da equipa da GS1 Portugal, que
partilha com Beatriz projetos de
rastreabilidade, os estudos de
benchmarking e uma boa amizade,
decidiu dar uma ajuda. “A Bea é
a injeção de boa disposição da
GS1 Portugal. Enche o escritório
de alegria e de profissionalismo.

Dois anos após iniciar o seu percurso na GS1 Portugal, Beatriz foi responsável
pela eleição da organização portuguesa para o Healthcare Leadership Team da GS1

Desde o primeiro dia que acreditei
que seria uma grande profissional.
Acertei! Já lhe disse… um dia
ainda vai ser ministra da Saúde”,
comenta entre risos. Quanto aos
gostos e experiências do dia a
dia, Beatriz Jorge não hesita.
“Adoro comer, rir, dormir, explorar,
aprender e sou apaixonada
por cães.” Talvez por isso o
fiel companheiro seja uma das
referências da sua infância. Nascida
e criada em Lisboa, cresceu entre a
capital, a Ericeira e Madrid, sempre
na companhia dos pais, irmãos e
(claro!) do fiel companheiro Lucky,
o cão de estimação. A sua infância,
garante, foi “feliz e tranquila”.
Um dos grandes hobbies de
Beatriz é o exercício físico. Por isso
inclui o ginásio nas suas rotinas
diárias. Mas os hobbies são vários,
apesar de serem todos simples:
passear, conhecer novos sítios, ler,
conversar, estar com os amigos e
ir à praia. Para Beatriz Jorge, uma
tarde perfeita é “estar na praia com
os amigos até ao pôr do sol”. De
preferência, na Ericeira. “É o local
onde passo férias desde criança e
que ainda hoje escolho para umas
férias descansadas e reparadoras.”
A música é uma escolha diária
e viajar um dos passatempos
preferidos da gestora. Quer a
nível profissional, quer pessoal, já
teve oportunidade de conhecer
vários países e culturas diferentes.
A viagem mais marcante? A que
fez à Lapónia, região no Norte da
Escandinávia. “Foi a mais marcante
por ser a mais diferente. Aconteceu
durante o programa Erasmus
que fiz na Suécia com amigos.
Foram 10 dias de paisagens
absolutamente incríveis. Vi a aurora
boreal, mergulhei num lago gelado
depois da sauna, conduzi um trenó
puxado por cães, visitei o hotel
do gelo, conheci uma família de
esquimós e comi carne de rena.
Sabe a presunto.”

Dois anos de sucessos
O percurso profissional de Beatriz
Jorge iniciou-se como guia
no Museu da Eletricidade, da
Fundação EDP, uma experiência
que a fez crescer pessoal e
profissionalmente. “Consigo
perceber em mim uma enorme
diferença entre o antes e o depois
do Museu. Fez-me perceber
a importância do trabalho em
equipa, da entreajuda e da
partilha. Tive um excelente
primeiro exemplo de liderança e
exigência. Enfrentei o medo de
falar em público, pois a minha
principal tarefa era contar a
história da antiga e primeira
central termoelétrica de Lisboa a
diferentes públicos. Em termos de
conhecimento, fez-me consolidar
na prática as teorias que estava a
aprender na faculdade. Foi uma
altura muito divertida, em que fiz
amigos para a vida.”
Cruzou-se com a GS1 Portugal
há cerca de dois anos. Integrou
a equipa como Assistente Técnica,
e desde então esteve sempre
ligada ao setor da Saúde. “Sempre
foi a área de atividade que mais
me cativou.” As conquistas foram-se somando e culminaram na
recente eleição para o Comité
Internacional de Saúde da GS1,
o Healthcare Leadership Team.
“Foi o momento mais marcante
desde a minha entrada na
GS1 Portugal. Recebi a notícia
através de um telefonema,
diretamente do Global Office,
e fiquei muito contente”, revela.
E sublinha a importância desta
eleição quer para si, quer para
a GS1 Portugal. “Do ponto de
vista pessoal, é mais uma
excelente oportunidade para
aprender com profissionais
experientes de todo o mundo, com
diferentes pontos de vista. Para a
GS1 Portugal, penso que será uma
excelente oportunidade para nos

RAIO X

BEATRIZ JORGE
FILME
Amigos Improváveis.
SÉRIE
Segurança Nacional (Homeland).
MÚSICA
Soul, blues, funk, jazz, R&B.
LIVRO
Livro do Desassossego,
de Fernando Pessoa.

posicionarmos não só no mundo
GS1 como no setor da Saúde,
junto da indústria, reguladores
e todos os outros agentes
envolvidos.”
Quanto às expectativas para este
novo desafio, não tem dúvidas.
“Espero estar à altura.” Apesar
de ser uma profissional focada,
não descura as pessoas dentro
do trabalho. “É com elas que
tenho oportunidade de trabalhar
e aprender, tanto dentro como
fora da GS1 Portugal. Para além
disso, trabalhar o setor da Saúde é
uma oportunidade única, cheia de
desafios… e adoro desafios.”
E a nomeação de Beatriz não
passa despercebida. Diogo
Almeida, a desempenhar funções
de Marketing e Comunicação na
GS1 in Europe, recebeu a notícia
com “orgulho e entusiasmo. Estou
certo de que ainda vamos ouvir
falar muito da Beatriz no futuro,
pelas melhores razões!”
Quase a terminar a entrevista
quisemos saber quais são as
principais diferenças da Beatriz,
dentro e fora do escritório.
“Fora da GS1 Portugal sou muito
parecida com o que sou no
escritório mas… mais triste porque
não estou a trabalhar!”, revela
entre risos. Talvez seja esta a chave
do sucesso de Beatriz Jorge.
Código 560 | GS1® Portugal
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SABOR & BEM-ESTAR
ANA LEONOR PERDIGÃO
Nutricionista

Alimentação saudável

CONHECE OS ALIMENTOS CERTOS PARA
CUIDAR DA SUA PELE?
Uma alimentação adequada e uma boa hidratação contribuem para a saúde da pele e ajudam a
reforçar as suas defesas
Sabia que o que come influencia
a sua pele e a forma como esta
reage ao sol?
A pele é o maior órgão do
nosso corpo, protege-nos de
fatores ambientais agressivos
e influencia a forma como
interagimos com o mundo. Tal
como acontece com as unhas
e o cabelo, a pele reflete em
grande medida o nosso estado
geral de saúde. Por esse motivo,
uma alimentação adequada e
uma boa hidratação contribuem
para a saúde da pele e ajudam a
reforçar as suas defesas durante
todo o ano – mesmo nesta
altura de início de outono, cuja
exposição mais “despreocupada”
aos raios solares nos pode fazer
esquecer um pouco os cuidados
que devemos ter.
Que alimentos ajudam a
proteger a pele?
Água – As células da pele
saudável têm cerca de 30%
de água na sua constituição,
o que garante a sua saúde e
elasticidade. A exposição ao sol
e a temperaturas altas aumenta a
perda de água e é imprescindível
garantir que esse teor de
humidade seja mantido. É por
isso que os meses mais quentes
requerem uma ingestão diária
mínima de dois litros de água.
Frutas e hortícolas – Por serem
ricos em água, vitamina C,
carotenos e outros nutrientes
com propriedades antioxidantes,
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por exemplo flavonoides, estes
alimentos são excelentes aliados
da pele. Aproveite a riqueza
de alimentos de cada estação
do ano e dê protagonismo aos
produtos da época, sejam frutas
ou hortícolas. No grupo dos
hortícolas, por exemplo, procure
reforçar a ingestão de alimentos
de cor verde-escura, como os
espinafres e os brócolos, mas
também vermelhos e alaranjados,
como o tomate, a cenoura, o
pimento e a abóbora.
Cereais e frutos secos – Ricos
em vitaminas E e do complexo B,
protegem a pele das agressões
dos raios solares e ajudam a
preservar o bronzeado saudável
do verão. No caso dos frutos
secos, a presença de ácidos

gordos ómega 6 é igualmente
um fator protetor da pele.
Neste caso, há que ter atenção
às quantidades ingeridas, pelo
elevado valor calórico que
apresentam.
Ovos, carnes brancas, mariscos
(ex.: mexilhões, ostras) e
laticínios – Fontes de diversos
minerais, como zinco, magnésio
e selénio, estes alimentos
contribuem igualmente para
proteger a pele e prolongar o
bronzeado.
Nota importante: Os efeitos
protetores destes alimentos só
são efetivos a partir das 7-10
semanas de consumo regular e
não substituem a utilização do
protetor solar.

Nutrition, Health and Wellness Manager, Nestlé Portugal, S. A.

Receita de Marta Bártolo, finalista da
1.ª edição Masterchef Portugal,
programa de culinária da RTP, 2011

Receita

Ceviche de salmão e abacate
Ingredientes
Para a confeção da receita, uma
entrada para 4 pessoas:
• 2 lombos de salmão fresco, limpo
de peles e espinhas
• 1 cebola roxa
• 1 pera abacate madura
• 1 maçã verde
• 3 a 4 rabanetes
• 1 malagueta
• 3 pimentos pequenos, vermelho,
amarelo e laranja
• Sumo e raspa de 2 ou mais limas
• Azeite, sal e pimenta q. b.
• 1 molho de coentros frescos

Modo de confeção
Comece por cortar os lombos de salmão em pequenos
cubos e mariná-los com um fio de azeite, sal e pimenta
q. b., juntamente com a raspa e sumo de uma lima. Reserve
no frigorífico. Terá que avaliar a seu gosto o tempero final
enquanto prepara a restante receita (mais ou menos lima,
azeite, sal e pimenta…).
Numa taça, coloque metade da pera abacate, também
cortada em pequenos cubos, e metade da maçã verde,
com casca, regando logo de seguida com sumo de lima e
acrescentando metade de uma lima cortada em quartos de
rodelas muito finas, com casca.
Pique um pouco de uma cebola roxa (cerca de metade) e
corte os rabanetes, com casca, em finas rodelas e acrescente
ao preparado anterior.
Pique muito bem parte dos três pimentos e corte em rodelas
muito finas a malagueta. Acrescente ao preparado anterior.
Entretanto, retire do frio os lombos de salmão marinados
e junte ao preparado, bem como as folhas de coentros, a
gosto. É necessário que retifique temperos, principalmente
a lima, que deve sobressair mas não anular o gosto dos
restantes ingredientes.
Sirva, tal como na fotografia, com uma salada bem fresca
como acompanhamento.
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BREVES E AGENDA

CORRIDA SOLIDÁRIA

GS1 unida na missão de levar
uma vacina a cada criança
SPARTACUS Battle of the Ardennes. Foi esta a “batalha”
enfrentada por uma equipa de oito colaboradores da GS1,
incluindo a colaboradora portuguesa Beatriz Jorge. A corrida,
de 12 km, incluiu 16 obstáculos e teve lugar a 25 de junho,
na Bélgica. Um gesto simbólico, mas de esforço e empenho,
que representa o apoio a uma causa solidária: “A vaccine for
every child” (“Uma vacina para todas as crianças”), focada na
angariação de fundos para garantir a vacinação de todas as
crianças da Tanzânia.
O resultado superou quaisquer expectativas: angariou um total
de 2560 euros, valor que contribuirá para melhorar a vida de 30
mil crianças!

CODIFICAÇÃO

GS1 SIMPLIFICA REGRAS
DO GTIN PARA AGILIZAR
COMÉRCIO OMNICANAL
Novidades na construção e gestão do
standard de identificação – GTIN – vão
simplificar o processo de decisão das
empresas.
No passado dia 30 de junho, as regras
de alocação do existente standard de
identificação de produtos – o GS1 GTIN
(Global Trade Item Number) – passaram
para um novo standard. Esta alteração
vai tornar a gestão do GTIN no mercado
de retalho mais fácil e intuitiva, sendo
uma mudança essencial no panorama de
comércio omnicanal intenso que vivemos
atualmente.

FATURAÇÃO ELETRÓNICA

O FIM DO PAPEL – LUZ AO FUNDO DO TÚNEL…?
Em fevereiro de 2015, a GS1 Portugal foi escolhida
para liderar o comité técnico do Instituto
Português de Qualidade (IPQ) sobre a fatura
eletrónica (FE) nas compras públicas e dessa
forma representar o país num grupo de trabalho
do Comité Europeu de Normalização (CEN),
criado a nível europeu para desenvolver a futura
norma comunitária. A implementação recente em
Portugal por parte da Autoridade Tributária (AT)
do sistema eFatura tornou obrigatório o reporte
por parte das empresas de todos os documentos
(faturas, notas de crédito e guias de transporte).
A Comissão Técnica 196 do IPQ sobre Fatura
Eletrónica, da qual faz também parte a AT,
colocou junto desta uma questão que nos dias
de hoje ainda gera alguns constrangimentos e
embaraços às empresas portuguesas, sobretudo
as menos informadas.
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A questão colocada prende-se com o tema das
“notas de crédito eletrónicas e utilização de meios
eletrónicos de evidência para regularização do
IVA a favor do emitente”. Questionada sobre o
assunto, a AT enviou, por escrito, uma clarificação
de caráter genérico, a qual estamos autorizados
a partilhar com as empresas portuguesas, e
sobretudo com os nossos Associados, para que
possam ficar melhor documentados:
“[…] De acordo com o Código do IVA, sempre que
o valor tributável de uma operação ou o respetivo
imposto sejam alterados, deve ser emitido
documento retificativo da fatura.
Relativamente aos meios de prova a que se
refere aquela norma […], tem vindo, no entanto,
a ser flexibilizado, admitindo-se, nas orientações
mais recentes da Direção de Serviços do IVA,
que aquela prova possa ser efetuada através de
qualquer meio de comunicação escrita na posse
do fornecedor de bens ou prestador de serviços,
incluindo através de meios eletrónicos.
De acordo com a posição assumida pela Direção
de Serviços do IVA, nada obsta à aceitação de
meios eletrónicos como suporte da evidência e
tomada de conhecimento da emissão de notas
de crédito, tanto mais que é um pressuposto
da própria possibilidade de recurso à fatura
eletrónica que exista aceitação por parte do
destinatário da mesma (quer se trate de uma
fatura ou de um documento retificativo da fatura,
como a nota de crédito).”
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PARCERIA

GS1 Portugal assina protocolo
de cooperação com a Marinha
A GS1 Portugal acaba de assinar
um protocolo de cooperação
com a Marinha Portuguesa, com
vista à edificação de um sistema
global de código de barras na
gestão logística do material
deste ramo das Forças Armadas
– numa primeira fase, através do
desenvolvimento de um projeto
piloto de rastreabilidade no
abastecimento de expediente
(receção, armazenagem, aviamento e entrega). Para João de
Castro Guimarães, Diretor Executivo da GS1 Portugal, “a adoção de
standards globais na Marinha, à semelhança do que acontece em
muitos outros setores, é hoje uma arma particularmente eficaz na
racionalização de custos e na otimização de processos logísticos...
quer via códigos de barras, quer via etiquetas RFID”.

EVENTO

CONGRESSO GS1 PORTUGAL 2016
A data está marcada. Coloque já na sua
agenda: 20 de outubro. Com o mote “Winning
the future value chain together”, este será o
terceiro congresso que terá lugar no Museu
do Oriente, em Lisboa, e que acolherá um
programa recheado de oradores especialistas
nos temas mais quentes do momento: Consumer
Transparency, Consumer Engagement,
Traceability e Last Mile. Contamos consigo.

SETORES

GS1 PORTUGAL NO MEIO ACADÉMICO
Através do conhecimento adquirido ao longo dos últimos 30 anos,
levamos o know-how a quem está agora a dar os primeiros passos no
mundo dos negócios. Para isso, a GS1 Portugal tem vindo a desenvolver
parcerias com faculdades, no sentido de alargar o alcance do Sistema
GS1. A última ação realizou-se no dia 22 de abril, no ISEG, em Lisboa,
a convite de José António Rosseau, presidente do Fórum Consumo
e professor do ISEG. Numa aula aberta, João de Castro Guimarães, o
nosso Diretor Executivo, apresentou a associação aos discentes da pós-graduação em Gestão da Distribuição e Logística. Os alunos tiveram a
oportunidade de conhecer com maior detalhe a ação da GS1 Portugal no
setor dos Transporte & Logística, com ganhos significativos no dia a dia
dos profissionais e na eficiência da cadeia de valor. Esta sessão formativa
reservou ainda uma surpresa para os futuros profissionais do setor
logístico: a atribuição de um prémio, no valor de mil euros, ao melhor
aluno daquela pós-graduação. A 17 de junho teve lugar a sessão de
entrega do prémio GS1 ao melhor aluno desta pós-graduação, no ISEG.

GS1 FAZ ATUALIZAÇÃO DECISIVA
A NÍVEL GLOBAL NA REDE
GLOBAL DE SINCRONIZAÇÃO
DE DADOS (GDSN)

Este lançamento permite à
GDSN assegurar maiores níveis
de rapidez, eficiência e
flexibilidade na partilha de
informação entre as mais de
40 mil organizações em todo
o mundo que dependem desta
rede para partilhar dados
de produtos com os seus
parceiros de negócio, de
forma automática e imediata.
Esta atualização contabiliza
1500 melhorias, incluindo
novas funcionalidades.
ANTÓNIO CASANOVA NOMEADO
PRESIDENTE EXECUTIVO DA
UNILEVER ESPANHA

A partir de setembro, António
Casanova acumula as funções
como CEO da Unilever
Portugal (desde 2009)
e Unilever Espanha.
A liderança será feita de forma
autónoma para cada país,
estando António Casanova
à frente das duas equipas.
Recorde-se que António
Casanova foi eleito Presidente
do Conselho Fiscal da
GS1 Portugal para o triénio
de 2016-2018.

AGENDA
22 DE SETEMBRO

Fórum de Digital
Engagement, Microsoft
(Lisboa)

20 DE OUTUBRO

Congresso GS1 Portugal,
Museu do Oriente

(Lisboa)

17 DE NOVEMBRO

Roadshow de Lisboa,
Câmara de Comércio
(Lisboa)
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CRÓNICA

JOSÉ ANTÓNIO ROUSSEAU
Presidente do Fórum do Consumo

O CONSUMO TEM SEXO?

Os estudos mostram que os homens registam montantes médios de compra
mais elevados, enquanto as mulheres estão presentes nas lojas mais vezes

S

obre os consumidores, inúmeras são as
tipificações e segmentações existentes
em função da idade, da profissão, do nível
escolar, do estatuto social, da dimensão
familiar e, naturalmente, em função do género.
Mas será que o consumo, sendo, como é, o maior
fenómeno económico da humanidade, também poderá
ser objeto das mesmas tipificações, nomeadamente
a relativa ao género? Haverá um consumo masculino
e um consumo feminino? As empresas concebem
a oferta dos seus produtos e serviços em função
desta dicotomia? As estratégias de marketing são
concebidas e implementadas em função de objetivos
sexistas? Ou será que a miscigenação dos tempos
atuais, de que a moda é um excelente exemplo, tem
vindo a criar um consumidor andrógeno em termos
de preferências, hábitos ou comportamentos de
consumo?
Para debater esta questão, porventura comparável à
clássica discussão da Antiguidade sobre o sexo dos
anjos, solicitámos a necessária resposta a três das
maiores e mais globais empresas de estudos de
mercado do mundo e membros empresariais do Fórum
do Consumo, a Kantar, a Cetelem e a GfK.

Os homens continuam a gostar pouco de
fazer compras, enquanto as mulheres se
“mimam” fazendo compras, de onde se pode
concluir que os homens são buyers e as
mulheres são shoppers
Dos estudos efetuados por estas empresas constata-se que mais de metade dos homens vai às compras e
fá-lo com mais frequência do que no passado, mas só
realiza um quarto das ocasiões de compra, ainda que
com montantes médios de compra mais elevados.
As mulheres estão mais presentes nas lojas, num maior
número de vezes, e são mais adeptas das promoções
que os homens; por sua vez, os homens procuram
comprar nas insígnias mais próximas, uma vez que
efetuam compras para satisfazer necessidades mais
imediatas, enquanto as mulheres fazem mais compras
para o lar e demoram o dobro do tempo.
Curiosamente, homens e mulheres preferem fazer
compras aos sábados, mas as mulheres preferem
fazer compras nas manhãs e os homens nas tardes, e,
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enquanto os homens preferem fazer as compras para
o lar numa só loja, as mulheres preferem diversificar.
Os homens fazem compras com rapidez, com um
propósito mais ou menos definido, e saem de imediato
sem terem passado muito tempo na loja, enquanto
as mulheres nem sempre sabem definir bem o que
pretendem comprar e demoram muito mais tempo
nessa procura antes de concretizar a compra.
Em consequência, os homens fazem mais listas
mentais das suas compras do que as mulheres e,
quando acompanham a mulher nas compras, fazem-no mais com uma atitude desportiva e sem terem
nem pretenderem ter qualquer papel ativo no processo
de compra. Aliás, muitos homens ainda acreditam que
gostar de ir às compras pode representar uma ameaça
à sua masculinidade.
Por outro lado, e de um ponto de vista financeiro, os
homens conhecem melhor os seus rendimentos e as
mulheres as suas despesas; as mulheres são menos
poupadas que os homens e os homens poupam
através de contas a prazo; e o género tem uma relação
direta com o bem adquirido na compra, pois o homem
é mais sensível a ofertas de preço e as mulheres são
mais motivadas por ofertas de bens
No geral, constata-se que as mulheres compram mais
com emoção, porque fazem compras para toda a
família, deixam-se influenciar pelos humores e estados
de espírito e frequentemente sentem as compras
como uma forma de recompensa pelo seu trabalho
doméstico e sacrifício em prol da família. No fundo,
o homem continua a gostar pouco de fazer compras,
enquanto as mulheres se “mimam” fazendo compras,
e, em síntese, poderemos concluir que os homens são
buyers e as mulheres são shoppers.
A exceção e único ponto em comum, resultante
destes estudos, é o lazer e as viagens, que reúnem
consenso entre os homens e as mulheres como as
suas categorias preferidas de consumo. Porém, estou
convencido de que, por analogia com o mito do eterno
retorno, cada vez mais os consumos e atitudes de
consumo de homens e mulheres têm tendência a se
esbater e a reduzir as diferenças que ainda hoje se
observam, pelo que à questão de saber se o consumo
tem sexo a minha resposta será: sim, ainda tem, por
enquanto, mas não para sempre.
www.rousseau.com.pt
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