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É desta forma que, no dia 17 de outubro, vamos dar início
à quarta edição do Congresso GS1 Portugal sob o tema
“GS1 Portugal 4.0: o Consumidor no Centro das Redes de
Colaboração Digital”.
Nesta edição, fazemos a antecipação do Congresso, que
inclui uma entrevista a Álex Rovira, especialista internacional em Psicologia da Liderança e Inspiring Speaker,
orador que nos apresentará “O futuro que há de vir”. Conheça melhor o Congresso que vai juntar representantes
das principais marcas e retalhistas nacionais para um debate inédito sobre o presente e futuro dos negócios.
Outro dos temas desta edição da Código 560 é a digitalização: dos negócios, dos consumidores e da economia.
Conheça a opinião de especialistas sobre o tema e saiba
como a GS1 Portugal contribui para a Indústria 4.0. Tempo ainda para Descodificar o Futuro numa entrevista a
Paulo Gomes, Presidente da GS1 Portugal e Southern
European Business Quality Cluster Head na Johnson&
Johnson. Um olhar sobre o passado, presente e futuro
da organização que está hoje “incomparavelmente mais
próxima dos Associados”, atuando como um parceiro
de confiança.
Exemplo desta proximidade é Raquel Lima, fundadora da
Pedaços de Cacau – empresa Associada da GS1 Portugal
– que, em entrevista, afirma: “A GS1 melhorou a minha
experiência enquanto empreendedora”.
Não deixe ainda de conhecer as últimas novidades da
GS1 Portugal: Formação, Eventos e Serviços. Sempre a
pensar na eficiência dos negócios.
Despeço-me, primeiramente, com um convite para estarem presentes no Congresso da GS1 Portugal, no dia
17 de outubro, no Museu do Oriente, em Lisboa. E, por
último, com um agradecimento pelo entusiasmo e o empenho de todos os nossos Associados, Parceiros, Colaboradores, Direção e restantes Órgãos Sociais que permitem fazer desta a organização da Linguagem Global
dos Negócios.
Ótima leitura!
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EM FOCO

GS1 PORTUGAL 4.0

O CONSUMIDOR NO
CENTRO DAS REDES
DE COLABORAÇÃO
DIGITAL
O Congresso da GS1 Portugal marca a agenda da
Associação e dos seus Associados. A quarta edição
do evento vem confirmar o posicionamento da
organização, enquanto trusted advisor, ao promover
o ponto de encontro das cadeias de valor, dos mais
diversos setores de atividade, para debaterem os atuais
desafios e anteciparem novas tendências de mercado.

Gestores de empresas, decisores políticos e responsáveis internacionais da
rede GS1 reúnem-se no próximo dia 17
de outubro, no Museu do Oriente, em
Lisboa, para abordarem os desafios da
digitalização da economia. “GS1 Portugal 4.0 – O Consumidor no Centro
das Redes de Colaboração Digital” é o
fio condutor dos trabalhos.
O provedor e head of corporate affairs da Sociedade Central de Cervejas
(SCC), Nuno Pinto Magalhães, considera que o congresso – “promovido e
dinamizado pela GS1, como tão bem
sabe fazer” – será, sobretudo, um ponto de encontro e espaço para debate.
O evento traz aos seus Associados
“valor acrescentado sobre temas e desafios da atualidade, permitindo-lhes
maior eficiência e competitividade na
sua atividade”.
A propósito, o administrador da Sogrape Distribuição Manuel de Sousa Pinto espera que “a GS1 se afirme
como um parceiro essencial dos Associados, nas componentes de melhoria
da competitividade e eficiência da
cadeia de valor, demonstrando a sua
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capacidade de facilitador da unidade
de ação indústria/retalho, construída
com base na sua reconhecida posição
de neutralidade”.
Entre os temas do congresso, destacam-se: a nova inteligência das cadeias de valor – que tem que ver com
a maior vaga de acesso a dados, e a
capacidade do big data e do business
intelligence em fornecer dados sobre negócios, tendências, padrões de
comportamento, marketing, entre outros –; o foco no shopper – relacionado
com
as
exigências dos
consumidores,
as quais
ocupam
uma posição central
nas
cadeias de valor, bem como com o
trabalho realizado pelas marcas para
se adaptarem a esta dinâmica; a indústria 4.0, que representa a entrada
definitiva e inevitável das tecnologias

de informação no dia a dia das empresas, impactando a realidade até então
existente; e o gémeo digital, que se
prende com a capacidade das empresas se adaptarem à presença omnicanal, otimizando o que cada meio
oferece enquanto oportunidade de
negócio.
Para Manuel de Sousa Pinto, a facilidade de acesso à internet, o aumento
exponencial de dispositivos móveis,
e a tendência do consumidor para
comparar a informação online, exige
uma maior convergência entre o meio
físico e o online, bem como a adoção,
por parte das marcas, de estratégias
de resposta às necessidades dos
clientes atuais. Já a indústria 4.0 é a
uma nova revolução industrial, materializada na digitalização do mundo
físico e numa maior automatização
dos processos, exigindo a adaptação
e transformação das cadeias de produção e abastecimento.
“Este congresso vai permitir comunicar aos Associados estas macrotendências e as capacidades de
organização e ação da GS1, numa
demonstração ao vivo da fase transformacional que a associação está a
viver”, afirma.
Também na opinião de Nuno Pinto
Magalhães, os temas do evento estão
na agenda do dia da sociedade e das
empresas. A expetativa do provedor
e head of corporate affairs da SCC é
que
os
oradores
convidados “partilhem
visões
sobre as
temáticas
da
digitalização e automatização dos processos,
e na relação direta e individualizada
com os consumidores, enriquecendo
o debate sobre os desafios e as oportunidades destas novas tendências”.

EM FOCO

ÁLEX ROVIRA, ESPECIALISTA EM PSICOLOGIA DA LIDERANÇA

“O PRINCIPAL
PROBLEMA PARA
A HUMANIDADE É
A DESUMANIZAÇÃO
DE QUEM
A GOVERNA”
Psiconomia. Este é um termo que faz
parte do léxico de Aléx Rovira, especialista
em Psicologia da Liderança e orador
inspiracional que vem partilhar a sua visão
de futuro com os participantes do IV
Congresso Nacional da GS1 Portugal, em
outubro. O termo resulta da valorização
da relação entre os processos psicológicos
e os resultados económicos. É que,
argumenta, não pode haver uma economia
saudável sem uma psicologia saudável.
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A inteligência psicológica é a “grande queslização; isto quer dizer que sem confiança
“OS ÚNICOS
tão que a humanidade tem pendente”. Esta
não há compromisso e sem compromisso
RESPONSÁVEIS
é a visão de Álex Rovira, especialista internão se consegue conquistar os objetivos. A
POR FAZER
nacional em Psicologia da Liderança, que
confiança é fundamental para abrir a porCOM QUE UMA
vem a Lisboa em outubro para falar sobre
ta à transformação, tanto individualmente
CRISE NÃO SE
“O futuro que há de vir”, no IV Congresso
como no coletivo.
Nacional da GS1 Portugal. Na sua opinião,
Além da confiança, também a soma dos taCONVERTA
é forçoso desenvolver a consciência e as
lentos individuais é essencial numa empreNUMA TRAGÉDIA
habilidades, para que se melhorem os laços
sa. No caso da GS1 Portugal, que o próprio
OU NUMA
entre as pessoas e para que se tornem mais
considera como sendo ”uma organização
CATÁSTROFE,
sólidos, eficazes e baseados em valores. As
de vanguarda que contribui com um granE SE TORNE UM
ferramentas-chave – defende – são a intede valor para as empresas que fazem parRENASCIMENTO
ligência emocional e social, e a psicologia
te dela e para a sociedade portuguesa em
positiva; tal como o desenvolvimento da
geral”, a adição das aptidões de todas as
RADICAL, SOMOS
inteligência prática e ética.
empresas associadas ajuda no desenvolviNÓS, OS SERES
“O principal problema para a humanidade
mento de todas as partes envolvidas.
HUMANOS”
é a desumanização de quem a governa.
A heterogeneidade tende à criação de siAo mesmo tempo, o maior desafio é hunergias positivas, já que o resultado da ação
manizar a humanidade para que sejamos
conjunta é superior à soma dos resultados
todos mais solidários, mais humildes, mais
de cada empresa trabalhando de forma
colaborativos, mais críticos, mais sóbrios,
isolada. “Há um princípio na física que diz
mais amigáveis, mais eficazes, mais resque ‘sem diferença não há sinergia’. Este
ponsáveis, e mais ambiciosos para o bem
princípio pode aplicar-se, perfeitamente,
comum. Valores que criam valor”, sustenta.
às organizações que estão integradas por
O seu campo de ação é muito amplo, pois
empresas multidisciplinares e de natureza
considera que, muitas vezes, se aborda a
distinta, mas complementares. Na medieconomia de uma perspetiva “pouco real”
da em que a GS1 for capaz de criar estes
e não se têm em conta outras variáveis que
vínculos, conseguirá construir cenários de
são essenciais para gerir com sucesso os
altíssimo valor sinérgico”, afirma.
processos de mudança, transformação e
Para o especialista, é claro que o trabamelhoria dos sistemas humanos. Isso conlho de equipa não diz respeito apenas a
duz à “psiconomia”. Álex Rovira explica
um grupo de sujeitos. Aplica-se, especialque a “psiconomia” estuda as relações enmente, a um grupo de organizações que
tre os processos psicológicos e os sistemas
têm vontade de criar planos de ação que
e resultados económicos. Da mesma forma
melhorem a competitividade; de partilhar,
que a miséria moral gera sempre miséria
de forma generosa, blocos de informação
económica, então, através de uma psipara a melhoria de todos os membros do
cologia qualificada, que procure vínculos
sistema; de fomentar inovações que pohumanos, podem conquistar-se, invariaveldem mudar, não somente os setores de
mente, grandes processos de transformaatividade, mas a sociedade em geral. A
ção e de êxito económico sustentáveis, a
inteligência colaborativa dos seres humalongo prazo. “Não pode haver uma econonos é, assim, responsável pela “criação de
mia saudável sem uma psicologia saudácontextos de realização e transformação
vel”, garante.
extraordinários”.
Há três grandes forças fundamentais em
Já o sofrimento deve ser transformado em
qualquer um desses processos de êxiforça criativa. Quando se está perante uma
to – acreditar, criar e conquistar. O verbo
crise, seja individual, num grupo, ou numa
acreditar faz referência à psicologia da confiança, o criar está
empresa, pode-se decidir pela resignação ou fazer da situaligado ao compromisso, e o conquistar à psicologia da reação uma oportunidade para se reinventar – é um princípio
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EM FOCO

de aplicação universal. A
A inteligência artificial
palavra “crise” tem o prefitambém vai permitir que
xo “cri”, que significa criasurjam novos empregos
tividade e ação positiva
em diversas áreas, como
transformadora; tal como
na indústria de grafeno,
acontece, por exemplo,
nanotecnologia, farmacom as palavras “crítica”,
cogenética, turismo glo“critério” ou “Cristo”.
bal, serviços para idosos
Álex Rovira argumenta
– um segmento da poque “os únicos responpulação que vai crescer
sáveis por fazer com
exponencialmente
em
que uma crise não se
países desenvolvidos –,
converta numa tragédia
e muitos outros.
ou numa catástrofe, e se
As inovações tecnolótorne um renascimento
gicas ajudam a criar um
radical, somos nós, os
mundo mais sustentáseres humanos”.
vel,
o que não acontece
“AS ESTRUTURAS DE COMANDO
Quanto a Portugal, e tencom outras tantas coisas.
QUE NÃO TENHAM EM CONTA A
do em conta a crise nos
Segundo o especialista,
RIQUEZA DO FATOR HUMANO, EM
últimos anos, defende
caminhamos para um
TALENTO E ESPÍRITO, NÃO SERÃO
que a economia portumundo “onde o talento é
SUSTENTÁVEIS”
guesa tem uma “base
a principal fonte de criarica e diversa, com múltição de riqueza”. Todas as
plos setores de atividade
estruturas que não recode enorme força e potencial”, de que destaca o agroanheçam o talento, não se podem atrair, dirigir ou conectar,
limentar, têxtil, automóvel, biotecnologia, papel e borrae tenderão a desaparecer; e “as estruturas de comando
cha, celulose, energias renováveis, imobiliário, moldes,
que não tenham em conta a riqueza do fator humano, em
plástico, indústria metalomecânica, turismo, distribuição
talento e espírito, não serão sustentáveis”.
comercial, entre outros. Além da economia do país, distingue o talento do povo, a sua privilegiada localização
geográfica, a poderosa cultura, e a vontade de transformação, como fatores que o tornam cada vez mais admiORADOR
rado no mundo.
INSPIRACIONAL
Numa altura em que
Álex Rovira é um escritor, empresário e economista
se fala bastante de
espanhol, que, em paralelo com a sua formação,
inteligência artificial,
tem estudado a dimensão psicológica do ser
“NÃO PODE
Rovira considera que
humano, no individual e em grupos. Licenciado em
HAVER UMA
esta vai revolucionar a
Ciências Económicas e com um MBA pela ESADE
– Businss & Law School, de Barcelona, é sócio
maneira como se inteECONOMIA
fundador da Salvetti & Llombart, uma empresa
rage
com
a
realidade
e
SAUDÁVEL SEM
catalã de consultoria.
colocará a sociedade
Orador inspiracional, é convidado com frequência
UMA PSICOLOGIA
num novo paradigpara lecionar e dirigir seminários para executivos
SAUDÁVEL”
ma quotidiano, o que
em diferentes instituições. É autor de 16 livros nas
áreas de desenvolvimento pessoal e liderança,
vai implicar um salto
alguns dos quais editados em Portugal. A
maior do que aquele
obra “Boa Sorte” foi a que teve maior impacto
que se deu aquando do surgimento dos telemóveis ou das
internacional – tradução em 42 idiomas e mais de
redes sociais. Na sua opinião, os robôs, por exemplo, vão
quatro mil milhares de exemplares vendidos –, e
facilitar muito os processos que envolvem um grande esnela demonstra que a sorte depende apenas da
própria pessoa e da sua vontade de a concretizar. O
forço humano, e vão poder ajudar em tarefas de grande
último livro, editado em 2017, intitula-se “Alegria”.
desgaste físico, e de forma muito eficiente.
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INDÚSTRIA 4.0

GS1 PORTUGAL: O PARCEIRO
DE CONFIANÇA NA
TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

“Existe um potencial muito grande
para a melhoria da consultoria e da
confiança prestada aos nossos Associados, sobretudo em temas como a
inovação, a indústria 4.0 e a transformação digital”. É neste contexto – resumido por André Rei, da GS1 Portugal
– que se enquadra a parceria entre a
Associação e a COTEC – Associação
Empresarial para a Inovação. Uma
parceria que surgiu precisamente devido às sinergias entre as duas
instituições no que diz respeito à inovação e à transformação digital: “Esta oportunidade
emergiu fruto da necessidade
da GS1 Portugal enquanto trusted advisor dos seus Associados
em procurar outras Associações
que partilhem a missão de facilitar o mundo dos negócios”.
O trabalho conjunto das duas
Associações decorre da presença da GS1 Portugal no Comité Estratégico da Indústria 4.0, da COTEC, a
entidade responsável pela monitorização da Estratégia Nacional de Digitalização da Economia. No âmbito do
comité, foram criados seis grupos de
trabalho, cujo objetivo é propor polí-
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ticas públicas nas diferentes áreas de
intervenção, no entendimento de que,
em matéria de transformação digital,
os negócios evoluem a um ritmo muito mais avançado do que as medidas
regulatórias.
Assim, a GS1 está presente em três
destes grupos de trabalho: no do
Building Information Modelling (BIM),
vocacionado para o setor da construção; no da Certificação e Nor-

malização da i4.0, que se dedica à
gestão de processos e certificação
na i4.0; e no grupo relativo a “Connected Healthcare”, orientado para a
digitalização do setor da saúde
Adicionalmente, a GS1 Portugal tem
vindo a explorar o “Innovation Sco-

ring” - uma ferramenta de avaliação
e desempenho criada pela COTEC
Portugal – como forma de otimizar
os processos internos de gestão de
inovação, ao mesmo tempo que a
promove junto dos seus Associados.
De acordo com André Rei, esta parceria
traz diversas mais-valias para a organização, uma vez que a Inovação está
identificada como uma das prioridades
contempladas no Plano Estratégico da
GS1 Portugal como forma de melhorar
a competitividade das empresas, prioridade que se manterá nos próximos
anos: “Dessa forma, cumprimos com as
linhas de ação do nosso plano estratégico, que este ano termina, além de que
nos abre diversas portas para o futuro.
Tanto no Comité Estratégico como nos
grupos de trabalho estão as mais qualificadas empresas de distintos setores
e, adicionalmente, garantimos projetos
internos que nos permitem catapultar
a Inovação, reforçando a nossa posição
enquanto trusted advisor dos nossos
Associados”.
Além disso, é “uma oportunidade”
para divulgar os Standards GS1 em setores onde ainda não estamos presentes, contribuindo para a missão de ser
“um agente facilitador de negócios”.
Sobre as mais-valias desta parceria
para os Associados, destaca: “Queremos fomentar a transferência de
conhecimentos entre os nossos Associados e esta parceria potencia o
papel de facilitador (como ‘ponto de
encontro’ em toda a cadeia de valor),
favorecendo a ‘unidade de ação’ e
convertendo-nos ainda mais no agregador de referência de propostas de
melhoria que beneficiem todos os Associados, mantendo uma posição de
neutralidade”.

A EPAL, fundada em 1991, garante a qualidade e segurança
das paletes através de empresas associadas licenciadas.
A EPAL está representada em mais de 30 países através de
15 comités Nacionais. Atualmente, estão em circulação
mais de 450 milhões de paletes EPAL.

AIMMP - Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal

Rua Álvares Cabral, n.º 281, 4050-041 Porto, Portugal / Tel: +351 223 394 200 / aimmp@aimmp.pt
www.aimmp.pt
Para mais informações, contacte o Conselho Nacional EPAL / AIMMP, que representa este sistema em Portugal.

DIGITALIZAÇÃO

A QUALIDADE DOS DADOS,
COM A CHANCELA
DA GS1 PORTUGAL
As empresas enfrentam novos desafios com o crescimento
do digital. Garantir a qualidade dos dados dos seus produtos
ganha relevância quando são detetadas inconformidades
na informação que circula online. Foi neste contexto que a
GS1 Portugal desenvolveu a plataforma Sync PT e o serviço
560 Validata. Otimizar a qualidade dos dados é o objetivo.

Com a ascensão gigantesca do e-commerce, que vai ficando enraizado no
dia a dia de retalhistas e compradores,
a qualidade dos dados é um ativo fundamental para a venda online. Os dados e as imagens de um determinado
produto são, cada vez mais, objeto de
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procura e análise, na web, pelos consumidores. Por isso, providenciar dados
certos, e de acordo com os regulamentos que estão subjacentes aos produtos comercializados, é fundamental.
Para que todos os players da cadeia de valor consigam ter os dados

e as imagens dos produtos, e, consequentemente, uma qualificada inserção e atualização dos mesmos, a
GS1 Portugal criou a Sync PT e o 560
Validata. A primeira é uma plataforma agregadora, enquanto o segundo
constitui um serviço que se destina a

DIGITALIZAÇÃO

A ORGANIZAÇÃO
ESTÁ AGORA
FOCADA, COM
A VERSÃO 3.0,
EM AGILIZAR OS
PROCEDIMENTOS
DAS EMPRESAS
E A MELHORAR
O E-COMMERCE

recolher e garantir dados de qualidade.
A plataforma Sync PT permite, assim, a
sincronização global de dados comerciais, nutricionais, de marketing e logísticos, entre parceiros de negócio – produtores e retalhistas –, simplificando
vários processos, como a encomenda,

faturação ou devolução. Atualmente, é
utilizada de forma transversal.
A organização está agora focada,
com a versão 3.0, em agilizar os procedimentos das empresas e a melhorar o e-commerce; o que se traduz
na digitalização da informação dos
produtos em três passos. Depois de
receber o produto do fornecedor: 1.
a GS1 Portugal vai recolher os dados
desse produto – medindo, pesando
e fotografando de todos os ângulos
(560 Validata); 2. segue-se o tratamento de dados de forma a garantir a fiabilidade dos mesmos (560 Validata); 3. a

informação é colocada e partilha com
o mercado (Sync PT). Deste modo,
pode contar-se com a segurança, com
a facilidade no processo de digitalização e com o chamado go-to-market
dos produtos.
No que diz respeito à interface da plataforma, esta vai mudar, sobretudo, em
mobile, introduzindo melhoramentos
em termos de usabilidade. Como por
exemplo, vir a ser possível apontar o
telemóvel para o código de barras de
um produto e aceder a todas as informações daquele produto no online. A
par disso, está a ser desenvolvida uma
espécie de SEO (“search engine optimization”) – que otimiza os mecanismos de buscas –, para tornar mais fácil
a subida dos produtos no ranking em
termos de pesquisa.
“Acrescentando labels nas pesquisas
mais frequentes daquele produto,
e acrescentando aqui um conjunto
de outras informações que tornam
mais fácil ao consumidor chegar ao
produto A, se tiver estes dados e se
tiver nesta plataforma, do que ao
produto B, que não esteja. É, de facto, uma vantagem competitiva e esse
é um dos módulos”, explica o diretor
de Serviços Digitais e Inovação da
GS1 Portugal, Nuno Azevedo.
Quanto à influência desta versão, nas
empresas e nos negócios dos utilizadores, Nuno Azevedo prevê que haja
“dois impactos naturalmente positivos”, que são a redução dos custos
e o aumento do número de vendas.
Como os produtores não têm de se
preocupar com o processo de pôr o
produto no canal online e no físico –
visto que os dados digitalizados pela

“CADA VEZ MAIS, UM ATIVO DIGITAL É ALGO
QUE FACILITA NO PROCESSO DE VENDA,
PORTANTO É ALGO QUE NÓS TEMOS COMO
FOCO MUITO GRANDE NESTA PLATAFORMA,
QUE É A GESTÃO DE ATIVOS DIGITAIS”
ANUAL 2018 › GS1 PORTUGAL › CÓDIGO 560
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DIGITALIZAÇÃO

GS1 Portugal servem os dois meios –,
MAIS ESPAÇO PARA O LABORATÓRIO DE DADOS
então, os fornecedores reduzirão custos administrativos, poupando tempo
O laboratório de dados da GS1 Portugal vai ser transferido para o
nas burocracias. Por sua vez, o aumenedifício adjacente à atual Sede da organização – edifício K5 – no
sentido de dar resposta à crescente procura pelo 560 Validata, O novo
to de vendas é potenciado, no entenedifício irá conter uma zona laboratorial que permite toda a recolha,
dimento de que, se o produto estiver
análise de dados e tratamento de imagens de produtos, como também
bem referenciado, vai vender melhor.
irá contar com um espaço exclusivo para a demonstração sobre o Last
“Cada vez mais, um ativo digital
Mile e sobre as inovações da loja física. Com uma área útil de cerca
é algo que facilita no processo de
de 135m2, entre laboratório e espaço demonstrativo, o K5 assume-se
igualmente como uma valência útil aos Associados, na medida em que
venda, portanto é algo que nós teali poderão assistir à produção de conteúdos Validata e aceder a um
mos como foco muito grande nesta
espaço determinado para a partilha de conhecimento sobre inovação
plataforma, que é a gestão de ativos
nos processos da Distribuição Moderna nos canais físicos e digitais.
digitais. Portanto, temos dois níveis,
Quanto ao laboratório, será um espaço dedicado à digitalização do
um é a redução dos custos, outro é
produto, em que terá lugar a recolha de dados logísticos volumétricos
do produto, essenciais aos processos logísticos e à alocação do espaço
potenciar o aumento de vendas. E
em loja; a recolha e tratamento de imagens de produtos, com produção
a redução dos custos é o trabalho
de um kit completo de imagens de alta qualidade para marketing
efetivo e o tempo do go-to-market”,
e planogramas; a introdução de dados, sendo digitalizadas todas
refere o diretor de Serviços Digitais e
as informações da etiqueta e da embalagem do produto de acordo
Inovação da GS1 Portugal.
com os diferentes regulamentos; o controlo da qualidade dos dados
e imagens; bem como a publicação de dados, no sentido da partilha
No ano de lançamento, a plataforma
entre os diferentes interlocutores na Plataforma Sync PT; e, finalmente,
Sync PT contava com mais de 600
a demonstração sobre a inovação nos processos da Distribuição
empresas associadas, mais de 50 mil
Moderna nos canais físicos e digitais
produtos e mais de 60 mil imagens.
Em 2017, havia mais de 1.600 empresas, mais de 190 mil produtos partilhados entre fornecedores e clientes,
De acordo com a GS1 Portugal, o 560
do mercado omnicanal, o que facilita
e mais de 300 mil fotos de produtos.
Validata destina-se a todos os deo alinhamento entre todos”, afirma
Neste momento, com um volume de
tentores de informação que necesNuno Azevedo.
transações de cerca de um milhão
sitem de uma eficiente e qualificada
Mas o que têm, afinal, em comum a
por mês, a Sync PT é um ecossistema
inserção e/ou atualização dos dados
Sync PT e o 560 Validata? O “produde produto escalável, e o esperado é
transmissíveis em toda a cadeia de
to” do serviço Validata está publicaque a versão 3.0 potencie ainda mais
valor; a todos os
do na plataforma Sync PT, garantinos números.
intervenientes na
do, assim, a correção e fiabilidade da
Para garantir a
“A QUALIDADE
cadeia de valor,
informação.
qualidade dos daDE INFORMAÇÃO
devido à necesA organização certifica ainda prodos, a GS1 Portugal
sidade
que
têm
dutos, atribuindo-lhes um selo de
desenvolveu o 560
JÁ NÃO É
em
obter
dados
qualidade. Para a atribuição do
Validata. O serviço
ENCARADA
atuais e fiáveis; e
Selo de Qualidade 560 Validata da
facilita a introduCOMO FATOR
a todos os partiGS1 Portugal, é necessário que a inção da informação,
DIFERENCIADOR
cipantes que preformação disponibilizada na platae a análise dos reENTRE OS
cisem de imagens
forma Sync PT, referente a um progistos consideraDIVERSOS
com
qualidade
duto, esteja em conformidade com a
dos indispensáveis
para
o
website
e/
Legislação Relevante e as Linhas de
à
comunicação
PLAYERS DE
ou
folheto.
Orientação GS1. O processo resuldos dados dos
RETALHO DO
“A qualidade de
ta de um conjunto de auditorias de
produtos, promoMERCADO
informação já não
imagens e dados, feitas com recurso
vendo um maior
OMNICANAL,
é encarada como
aos serviços Validata. O objetivo é
alinhamento
no
O QUE FACILITA
fator diferenciador
conseguir ter toda a informação da
fluxo de informaO ALINHAMENTO
entre os diversos
Sync PT certificada com o selo de
ção entre forneceplayers
de
retalho
qualidade.
dores e clientes.
ENTRE TODOS”
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OPINIÃO

PEDRO LIMA
CONSULTOR
DA GS1
PORTUGAL

O RGPD E O IMPACTO
NA VIDA DAS
ORGANIZAÇÕES
A GS1 Portugal preparou-se cedo para o impacto do
novo Regulamento Geral de Proteção de Dados na
vida da organização e das empresas suas associadas.
É sobre esses procedimentos que escreve o consultor
jurídico Pedro Lima.

O RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados) foi
publicado em abril de 2016 e obriga as empresas a mudanças profundas no tratamento dos dados pessoais. O
incumprimento levará à aplicação de sanções de diversas
naturezas, incluindo coimas que poderão atingir os 20 milhões de euros ou 4% do volume anual de negócios de um
grupo económico, o que for maior dos dois.
Este regulamento é aplicável às organizações de todas as
dimensões e setores de atividade, sem exceção, e impõe
o desenvolvimento de processos de adaptação interna
para garantir a existência das rotinas, procedimentos, regulamentações e registos que assegurem o cumprimento
das regras de privacidade.
A entrada automática em vigor do RGPD, a 25 de maio de
2018, independente de aprovação pelos legisladores nacionais por via dos acordos da União Europeia, comporta
uma mudança de paradigma no tratamento dos dados
pessoais. De uma situação atual de regulação externa –
pedido prévio de autorização à CNPD (Comissão Nacional de Proteção de Dados) – passa-se para uma lógica de
autorregulação, ou seja, as organizações passam a poder
realizar as atividades de tratamento de dados sem uma
pré-aprovação, cabendo às autoridades o papel de fiscalização do cumprimento da lei.
Na GS1 Portugal identificámos, logo no final do primeiro
trimestre de 2017, a necessidade de analisar o impacto do
regulamento na nossa atividade, começando por avaliar
em que medida seria aplicável a uma organização que é

uma associação de empresas, sem fins lucrativos e neutra,
e que, por via do seu objeto, não tem qualquer foco na
recolha e tratamento de dados pessoais.
Após uma breve análise, concluímos que, à semelhança
de todas as organizações, tratamos dados pessoais. No
nosso caso, dados dos nossos colaboradores, mas também de fornecedores e de alguns Associados. Ficou, pois,
evidente de imediato que teríamos de lançar um projeto para nos prepararmos para o cumprimento de todas
as regras do RGPD, tendo o projeto sido aprovado pelo
Board da GS1 Portugal em julho de 2017.
Tratou-se de um projeto com duração de oito meses,
com início formal em setembro de 2017, e que contou
com envolvimento de todos os departamentos e focado em informar todas as pessoas na organização, em
desenhar os processos e procedimentos
necessários ao bom
“FICOU EVIDENTE
cumprimento do reguQUE TERÍAMOS
lamento, e em adaptar
DE LANÇAR
os sistemas e os dados
UM PROJETO
aos requisitos. Tendo
PARA NOS
como meta aprovar
PREPARARMOS
em Assembleia Geral
de março de 2018 a
PARA O
Política de PrivacidaCUMPRIMENTO DE
de que norteia a nossa
TODAS AS REGRAS
atividade nesta área,
DO RGPD”
conseguimos cumprir
este prazo.
Sabemos ainda que as mudanças introduzidas vão ter
diferentes impactos na vida das organizações, consoante a sua natureza, área de atividade, dimensão e
tipo de tratamentos de dados pessoais que realizem,
ainda que as empresas não saibam exatamente o que
fazer. É por esse motivo que, em paralelo com o projeto
interno, temos realizado ações de esclarecimento aos
nossos Associados, que visam dar a conhecer o que trazem de novo estas novas regras, explicar como analisar
as novas obrigações e verificar o nível de cumprimento. Partilhamos ainda a nossa experiência para que os
nossos Associados possam usar esta informação para
adaptar e adotar as medidas necessárias durante este
período de transição, de modo a assegurar que todas
as empresas cumprem o RGPD.
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DIRETIVA DOS MEDICAMENTOS FALSIFICADOS

SETOR DA SAÚDE
EM PORTUGAL
COM CÓDIGOS GS1
Com cerca de 2,5% dos Associados da GS1 Portugal
a pertencerem ao setor da Saúde, a nova Diretiva
Europeia dos Medicamentos Falsificados assume
particular relevância, com o Sistema GS1 a permitir
às empresas dar resposta às obrigações decorrentes.

A Diretiva Europeia dos Medicamentos Falsificados entra em vigor no dia
9 de fevereiro de 2019, e prevê algumas medidas, entre as quais a colocação de dispositivos de segurança nas
embalagens de medicamentos, que
permitem a identificação e autenticação dos mesmos.
Cada entidade produtora terá que introduzir, na plataforma europeia, toda
a informação relativa aos medicamentos produzidos. São mais de seis mil
laboratórios farmacêuticos que terão
de serializar, e tornar mais seguros,
cerca de 10 mil milhões de embalagens de medicamentos.
Por um lado, a comercialização de medicamentos falsificados será dificultada
e, por outro, a compra de medicamentos na internet será mais segura. De
acordo com a Comissão Europeia, a
Diretiva 2011/62/UE garantirá, também,
que só serão utilizados princípios ativos
de qualidade na composição de medicamentos, na União Europeia.
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A gestora de Saúde e Qualidade da
GS1 Portugal, Madalena Centeno, afirma
que “irão ocorrer grandes alterações na
cadeia de valor do medicamento”. Com
a aplicação da norma, “em cada ponto
estratégico da cadeia de valor, os medicamentos devem ser verificados quanto
à sua autenticidade e, por fim, no momento da dispensa ao consumidor final,
verificados e descomissionados da base
de dados”, explica.
No caso da comercialização dos medicamentos via internet, qualquer en-

OS CÓDIGOS
GS1 PERMITEM
IDENTIFICAR CADA
MEDICAMENTO DE
UM MODO ÚNICO E
GLOBAL, AJUDANDO
NO COMBATE À
CONTRAFAÇÃO DE
MEDICAMENTOS

tidade de venda de remédios online,
tem que, a priori, ser reconhecida pela
Autoridade Nacional do Medicamento e
Produtos de Saúde (INFARMED) como
local aprovado para venda à distância,
exibindo um selo de confiança.
Nas vendas realizadas através do meio
online, também é uma farmácia física
que fornece os medicamentos. Desta
forma, essas vendas são tratadas como
uma venda ao público no balcão, ou
seja, no momento da dispensa, o farmacêutico deve verificar, igualmente, a autenticidade do medicamento, e só após
essa confirmação pode finalizar a compra.
O Sistema GS1 permite
cumprir com o regulamento europeu, ao identificar
única e inequivocamente
um medicamento. De acordo com a diretiva, é por
meio da combinação dos
quatro elementos obrigatórios – o código de produto, o número de série
atribuído aleatoriamente no momento
de produção, o número do lote de produção, e a data de validade – que se garante a unicidade de um medicamento.
“O Sistema GS1, não só permite atribuir
um código único a cada produto – Código GTIN (Global Trade Item Number)
–, como também fornece o suporte sob
o qual a informação pode ser codificada
no medicamento – o código bidimensional GS1 Datamatrix”, contextualiza
Madalena Centeno.
O código Datamatrix – segundo explica a gestora de Saúde e Qualidade da
GS1 Portugal – contém toda a informação necessária para circular num determinado mercado-alvo. É codificado
e impresso na embalagem do medicamento, no momento de produção, e, a
partir daí, não há alteração da informação nele contida.
Todos os elementos da cadeia de valor conseguirão ler os standards da
GS1, e descodificar a informação contida no código.

REGULAMENTAÇÃO

GS1 PORTUGAL CHEGA
AO SETOR FINANCEIRO.
CONHEÇA O CÓDIGO LEI
Na sequência da Diretiva 2014/65/EU, as empresas que realizem transações financeiras – como, por exemplo, ações e
obrigações – têm de, obrigatoriamente e desde 3 de janeiro
de 2018, possuir um código Legal Entity identifier (LEI).
O LEI – Identificador de Entidade Jurídica, em português –
é um código alfanumérico de 20 dígitos, criado com base
na norma ISO 17442, desenvolvida pela Organização Internacional de Normalização (ISO). O código é internacional,
e permite a identificação, clara e inequívoca, das entidades
jurídicas participantes em transações financeiras, através das
informações que contém acerca da estrutura de propriedade
de cada entidade.
“Inserido de maneira simples, o conjunto de dados de LEI disponibilizado ao público pode ser considerado um diretório
global, que promove uma grande melhoria na transparência
no mercado global”, explica a organização sem fins lucrativos
criada para apoiar a implementação e o uso do LEI, a Global
Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
Só as entidades devidamente acreditadas pela GLEIF estão
autorizadas a emitir os LEI. Esses emissores, chamados de
Local Unit Operator (LOU), oferecem serviços de registo,
renovação, entre outros, e atuam como a interface principal
para as entidades jurídicas que solicitam os códigos.
A GS1 Global estabeleceu uma parceria com a GLEIF, tornando-se um LOU. Nessa qualidade, a organização designa diversos agentes registados para ajudar as empresas a obter e
renovar os LEI. Desta forma, a GS1 Portugal foi indicada como
agente registado, para facilitar a comunicação e a aproximação com as
entidades portuguesas.
O diretor de Desenvolvimento de
Negócio da GS1 Portugal, Artur
Andrade, explica como funciona o
processo de atribuição de um código LEI, começando por referir que,
primeiramente, as empresas terão de aceder ao site do “LEI
direct”, efetuar um registo, e solicitar o código.
“Existem alguns dados que são solicitados, e, posteriormente, a GS1 Portugal fará uma validação de toda a informação

A GS1 Portugal é o agente registado a
nível nacional para apoiar as empresas
no processo de obtenção do código LEI
– fazendo a validação de todos os dados
introduzidos pela empresa. Trata-se
de uma obrigação a que estão sujeitas,
desde 3 de janeiro de 2018, as entidades que
realizem operações financeiras. O objetivo
é a identificação inequívoca dessas
entidades, introduzindo maior transparência
no mercado global.

da empresa. Após esse passo, existe um processo adicional
de controlo de qualidade dos dados, que é efetuado pelo
Global Office [da GS1 Global]. O último passo é efetuar o pagamento, e o Global Office envia o código diretamente para
a empresa. De forma simples, o processo é este”, explica.
Depois de atribuído o código, a GS1 Portugal continua a prestar todo o apoio que as empresas necessitarem. Este auxílio
inclui a solicitação do código e validação da informação; se
a entidade precisar de respostas a questões mais técnicas
sobre a utilização do LEI nas transações financeiras, essas devem ser esclarecidas pelas entidades financeiras – os bancos, por exemplo – que
usam os códigos LEI.
Cada código é publicado na Global
LEI Index, uma plataforma, atualizada diariamente, que fornece informações sobre todos os códigos emitidos até à data. Os
interessados podem aceder e pesquisar o conjunto completo
de dados, usando a “Ferramenta de Busca LEI Search”, desenvolvida pela GLEIF.
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ENTREVISTA

PAULO GOMES, PRESIDENTE DA GS1 PORTUGAL

A (DES)CODIFICAR UM FUTURO
BEM PRESENTE
Um parceiro de confiança disponível para ajudar as empresas
suas associadas a responder aos principais desafios
contemporâneos, como a globalização e a revolução
digital, através de soluções inovadoras que conferem valor
acrescentado à atividade core – os códigos de barras. Para
o presidente da GS1 Portugal, Paulo Gomes, estes são os
fundamentos de uma estratégia com o futuro sempre presente.

Que memórias relevam dos seus
primeiros tempos na GS1?
PG | A minha entrada, registada

em 2005, coincidiu justamente
com a passagem da realidade
Codipor – até então protagonista
de um histórico notável na
implementação e afirmação
definitiva dos Standards de base
dos códigos de barras – para
o universo GS1, assente numa
rede internacional solidamente
estruturada e em que a
uniformização da marca reflete
a força e a relevância de uma
organização global.
Essa mudança de fundo veio
determinar, desde logo, um
novo desenho na arquitetura
organizativa da GS1 Portugal.
Que o mesmo é dizer, uma
organização mais forte…
PG | Com certeza. E aí, gostaria
de assinalar a importância do
Housekeeping, projeto que
criámos para promover melhorias
em todas as latitudes, implicando
com métodos de trabalho,
processos e sistemas, ao mesmo
tempo que foram definidas e
assumidas novas competências.
Tudo somado, estava aberto o
caminho ao futuro, tendo por
suporte uma organização e uma

equipa muito bem preparadas,
num e noutro tópico muito
próximas dos padrões de
referência das mais destacadas
GS1 a nível mundial.
A atuação em rede acelerou esse
tempo de mudança…
PG | Visitámos, de facto, várias
organizações congéneres
num trabalho de cooperação
multilateral iniciado em 2005 e
que continua atualmente bem
dinâmico e frutuoso, através da
partilha de boas práticas, soluções
inovadoras e estratégias de

“A ORGANIZAÇÃO
DA GSI GENERAL
ASSEMBLY EM 2020,
NO NOSSO PAÍS,
SERÁ O PONTO ALTO
DE UM TRAJETO
INICIADO EM 2005 E
O RECONHECIMENTO
DO PAPEL
RELEVANTE DA
GS1 PORTUGAL
NO CONTEXTO
INTERNACIONAL”

sucesso. Para lá da cooperação
pontual, muito centrada no
benchmarking, sucedem-se hoje
os projetos comuns em diferentes
países, sendo de destacar o
Brasil, a Espanha e a Suécia.
Mas, voltando aos primeiros
tempos como GS1 Portugal, cedo
percebemos que, para além do
perímetro dos Standards de
base, os novos desafios não se
confinavam à área dos códigos de
barras – teríamos de fazer muito
mais do que isso, olhar também
para outros horizontes, numa
lógica de acrescentar valor ao
nosso portefólio. Definimos, então,
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um plano estratégico a longo
prazo que, a partir daí, nos alinhou
com as melhores organizações do
mundo, inclusivamente as mais
relevantes fast moving consumer
goods, cujas boas práticas são
para nós um exemplo muito
inspirador.
Entretanto, a GS1 tornou-se mais
apelativa…
PG | Nos primeiros tempos
percebemos que não era fácil
atrair talentos para colaborarem
com a GS1, do mesmo modo que
as próprias empresas não estavam
especialmente motivadas para
se envolverem em projetos de
cooperação. Foi aí que centrámos
grande parte das nossas atenções,
numa estratégia de marketing
relacional consequente – hoje
estamos incomparavelmente mais
próximos dos nossos Associados,
que reconhecem na GS1 um
parceiro que acrescenta valor.

“HOJE ESTAMOS
INCOMPARAVELMENTE
MAIS PRÓXIMOS
DOS NOSSOS
ASSOCIADOS, QUE
RECONHECEM NA GS1
UM PARCEIRO QUE
ACRESCENTA VALOR”
Em dez anos, o universo de
Associados da GS1 passou de
5.000 para 8.000, diferença que
até podia ser maior não fossem
os critérios de atualização anual,
agora mais estritos e seletivos…
PG | Sem dúvida. E uma
das nossas preocupações é
procurarmos ser cada vez mais
justos, através da discriminação
positiva das PME, a quem
reduzimos a quota anual única,

18
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fixada agora entre os 240 e os
330 euros, prevendo-se que em
2019 haja nova redução. Há aqui
uma particularidade que devemos
ter presente: qualquer empresa
que queira adquirir os nossos
produtos, num retalho organizado,
tem de ser associada da GS1. Se
estivermos perante uma pequena
empresa – muito pequena
mesmo, uma empresa familiar –
naturalmente que a ponderação
dos custos, das quotizações, tem
de refletir essa circunstância.
Que outros tópicos se destacam
no enquadramento estratégico
da GS1 em relação às PME?
PG | A nossa estratégia incide
em duas frentes. Por um lado,
trabalhamos para acrescentar
valor às empresas de topo nos
vários setores de atividade. E
ao mesmo tempo queremos
ajudar as PME a serem mais
eficientes e sustentáveis. Nessa
dupla perspetiva temos projetos
adequados às grandes empresas

– é o caso do estudos de
níveis de serviço – e, por outro
lado, desenvolvemos ações e
oferecemos serviços específicos
para PME, como por exemplo a
fatura eletrónica 560 e-Invoice,
que motivou uma parceria com
o IAPMEI.
O conceito de inovação tem uma
relação cada vez mais estreita
com o mundo digital. Como se
posiciona a GS1 nesse contexto?
PG | À escala global, não faltam
exemplos do protagonismo da
nossa organização em matéria
de transformação digital. Se
considerarmos que gigantes do
e-commerce Amazon e Alibaba
integram os órgãos sociais da
GS1 nos Estados Unidos, está
praticamente tudo dito. Em
relação ao nosso país, a GS1 é
membro do Comité Estratégico
da Plataforma Portugal i4.0, que
tem por compromisso coordenar,
monitorizar e avaliar a execução
do programa “Indústria 4.0

ENTREVISTA

“NA NOSSA CARTA
DE COMPROMISSOS
HÁ UM OLHAR
MUITO ATENTO À
SUSTENTABILIDADE
E, DENTRO DESTE
TÓPICO, À CULTURA
DE CIDADANIA
ATIVA ATRAVÉS DO
DESENVOLVIMENTO
DE PROJETOS DE
RESPONSABILIDADE
SOCIAL QUE ESTÃO A
SER TRABALHADOS
E QUE EM
BREVE SERÃO
ANUNCIADOS”

da Estratégia Nacional para a
Digitalização da Economia”.
Inaugurada em novembro de
2016, a nova sede da GS1 Portugal
é – e o nome fala por si –
um Centro de Inovação e
Competitividade. Este é um
espaço de futuro muito presente,
aberto aos nossos Associados
para realização de iniciativas as
mais diversas, profissionais e até
particulares.

temos produtos codificados em
Portugal que podem ser lidos,
de forma simples e única, em
qualquer parte do mundo, com
os benefícios que daí resultam.
Pode ser a rastreabilidade, a
transparência, a segurança,
a eficiência – em todo o caso,
significando sempre poupança
de custos, em razão de menos
tempo gasto e inventários mais
reduzidos.
Retalho e Bens de Consumo é a
área mais representada entre os
Associados da GS1, vindo logo
a seguir Transportes e Logística.
Historicamente é assim, mas
outros setores de atividade vão
ganhando expressão, com a
Saúde em evidência…
PG | Transpor as boas práticas,
sobretudo do setor do
Retalho e Bens de Consumo,
para o setor da Saúde, onde
podemos manifestamente
acrescentar valor, tem sido o
nosso propósito. Mas há um
longo caminho a percorrer,
desde logo porque o setor
da Saúde em Portugal ainda
trabalha com os Standards
nacionais. E não tenhamos

dúvidas: com a implementação
correta dos Standards GS1,
muito beneficiará o setor da
Saúde. São cinco as razões [ou
5 C – de Corretos, na tradução
de 5 Rights] que costumamos
sublinhar como argumentos
chave a favor da nossa
codificação: o medicamento
correto, na dosagem correta,
ao paciente correto, pela via
da administração correta. Num
tempo em que a boa gestão
e a disciplina orçamentais
fazem soar os alarmes, e
sendo certo que grande parte
do dinheiro gasto na saúde é
dinheiro público, sai reforçada a
pertinência dos Standards GS1.
Do seu “programa de
governo”, considerando o
atual mandato 2016-2019,
o que destacaria ainda
no âmbito dos principais
desafios?
PG | Um dos grandes ativos
da GS1 a nível mundial, que
constitui traço comum nos
150 países onde está presente,
é – a par da independência
– a confiança. Razão pela
qual nos posicionamos junto

Entretanto, a atividade
principal da GS1 continuará a
ter por referência aquilo que,
numa expressão muito vossa,
representa a “linguagem única
de negócio”, ou seja, os códigos
de barras…
PG | Claro que sim. E, ao olharmos
para o futuro, reafirmamos
os valores matriz da nossa
atividade e que, em larga medida,
fundamentaram a declaração de
Entidade de Utilidade Pública
atribuída pelo governo português
à GS1 Portugal, em 2013. Hoje
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dos nossos Associados,
objetivamente, como parceiro
de confiança. Por isso também,
esses mesmos Associados,
que em muitos casos até são
competidores diretos nas
respetivas áreas de negócio,
colaboram na GS1 Portugal
sempre numa perspetiva
colaborativa e, nunca por
nunca, num registo de
confronto. Tudo isto para dizer
que o nosso caminho passa por
aqui, num desafio permanente
à nossa capacidade de
atrair novos stakeholders e,
assim, fortalecer a rede GS1.
Entretanto, queremos alargar
a nossa comunidade, o que
passa por uma proximidade
ainda maior com o meio
académico, no âmbito da
transferência do nosso
conhecimento para futuros
líderes e, numa dimensão mais
vasta, para a sociedade em
geral. Inscreve-se, neste caso,
o projeto que iniciamos com
a Nova School of Business
and Economics, traduzido na
partilha de conteúdos, em
visitas e em diferentes ações
de formação no Centro de
Inovação e Competitividade
da GS1 Portugal. Na nossa
carta de compromissos há
também um olhar muito
atento à sustentabilidade e,
dentro deste tópico, à cultura
de cidadania ativa através do
desenvolvimento de projetos
de responsabilidade social que
estão a ser trabalhados e que
em breve serão anunciados.
A transição da Codipor para
a GS1 abriu outras portas à
cooperação internacional, e a
partir daí Portugal começou
a estar no mapa dos eventos
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mais representativos da rede.
Há novidades em agenda neste
capítulo?
Numa fase inicial, a nossa ideia era
realizar um congresso nacional em
cada mandato. Já conseguimos
duplicar esse objetivo com a
realização de um congresso de
dois em dois anos, iniciativa que
depois é complementada por
seminários mais temáticos – mas
não forçosamente setoriais.
Numa vertente externa, temos
procurado atrair também a
comunidade GS1 internacional
para realizar em Portugal os
seus grandes eventos, de onde
releva a General Assembly, que
reúne cerca de quinhentos líderes
mundiais dos setores de atividade
representados na nossa network.
E esta é a grande novidade: foi
aprovada, em maio deste ano, a
realização da General Assembly
2020 em Portugal. Acreditamos
que este será o ponto alto de
um trajeto iniciado em 2005
e o reconhecimento do papel
relevante da GS1 Portugal no
contexto internacional.

PERFIL
Paulo Gomes preside à
GS1 Portugal desde 2005,
representando a Johnson &
Johnson, empresa de que
desempenha atualmente
as funções de Southern
European Business Quality
Cluster Head. Está neste
cargo desde setembro de
2015, acumulando com a
liderança da região EMEA
da multinacional.
Tem sido, aliás, nesta
empresa que tem
construído a sua carreira
profissional, tendo
ingressado como diretor
de Vendas.
Licenciado em Engenharia
pelo Instituto Superior
de Agronomia da então
Universidade Técnica de
Lisboa, atual Universidade
de Lisboa, é detentor de
um MBA em Marketing
pela Universidade Católica
Portuguesa. É ainda
Cinturão Negro Lean Seis
Sigma, uma metodologia
certificada para a melhoria
de processos e estratégias
de negócio.

O clube de todas as empresas.
O ACP melhora a eficiência da sua empresa e a vida dos seus colaboradores:
assistência em viagem, desconto em combustível, documentação automóvel
e do condutor, apoio jurídico, planos de saúde e mais de 5.000 parceiros.

Saiba mais em

acp.pt/empresas

ACP Empresas Norte
Catarina Avides Moreira
Tel. 220 008 923
catarina.avides@acp.pt
ACP Empresas Sul
João Paulo Sousa
Tel. 210 947 160
joao.sousa@acp.pt
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A StartUp Portugal foca-se no apoio à implementação de algumas destas medidas. A equipa – distribuída entre Lisboa e
o Porto – foca-se, por um lado, em recolher e veicular informação sobre o que o ecossistema de empreendedorismo e
inovação precisa, em cada momento; e, por outro lado, em
apoiar a implementação das medidas do governo destinadas
a promover esse ecossistema.
Uma das medidas da Associação foi a criação de uma Rede
Nacional de Incubadoras (RNI) e de medidas que beneficiem
estas entidades de apoio às startups, que existem espalhadas por todo o país. São exemplos o Vale de Incubação, uma
bolsa que o Estado dá ao empreendedor na fase de criação
da startup, para desenvolver o seu projeto; ou a formação
às incubadoras do país, para que tenham o know-how para
incubar os novos projetos e saber prestar mentoria.
Para que este plano de atividades seja exequível, a StartUp
Portugal recorre a várias fontes de financiamento – prestações de serviços à comunidade, fundos comunitários e quotas de associados, que podem ser entidades públicas ou privadas. Nesse sentido, a associação desenvolve um trabalho
permanente de identificação de entidades que pretendam,
através da associação, relacionar-se com o ecossistema empreendedor, para que haja possibilidade de continuar a crescer, a longo prazo.
A Associação, com a aquisição desses fundos comunitários, proporciona condições às
startups para participarem em feiras tecnológicas, no estrangeiro, pagando apenas os
custos das viagens.
Do mesmo modo, vai continuar o seu papel
ativo na organização de eventos, que contribuam para o esclarecimento, o networking,
a facilitação de contactos, e a transferência
de conhecimentos dentro do ecossistema.
“Trabalhamos, também, no sentido de
A StartUp Portugal e a Netmentora Lisboa são
atrair smart money [investimento feito por
duas Associações que trabalham no apoio ao
pessoas experientes e informadas] e invesempreendedorismo, com as quais a GS1 Portugal
timento estrangeiro para as startups porprocurou estabelecer relações de confiança.
tuguesas e feito em Portugal. Nesta área,
Enquadram-se ambas num ecossistema mais vasto
identificamos e promovemos as vantagens
que visa aumentar a atratividade da economia
que o país apresenta para founders e innacional, nomeadamente para o investimento
vestidores estrangeiros, ao mesmo tempo
estrangeiro.
que promovemos o talento nacional além-fronteiras”, explica o diretor executivo da
StartUp Portugal, Simon Schaefer.
Nos últimos anos, têm sido criadas em Portugal diversas
São estes esforços que fazem com que Portugal tenha hoje
medidas de política pública para o apoio à criação de negóum dos mais vibrantes ecossistemas de empreendedorismo
cios, à internacionalização, modernização e digitalização da
europeu. A diretora da StartUp Portugal, Maria Miguel Ferreieconomia, ao crescimento global e à indústria 4.0 – assente
ra, considera que o empenho do governo em criar políticas
no digital, na assunção de novas tecnologias e nos procespúblicas de apoio às startups foi enorme, aliado à visibilidade
sos dinâmicos.
que trouxe o Web Summit e às condições endógenas do país

GS1 PORTUGAL APOIA
EMPREENDEDORISMO
EM PORTUGAL
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“O BALANÇO QUE
FAZEMOS É BASTANTE
POSITIVO, POIS
CONSEGUIMOS CONSTITUIR
UMA PEQUENA REDE
DE EMPRESÁRIOS QUE
DESPENDEM UM POUCO
DO SEU TEMPO A CRIAR
IMPACTO NA VIDA DE
ALGUÉM, QUE TEVE A
CORAGEM DE INICIAR
UM NEGÓCIO SOZINHO”.
SANDRA MATOS,
DIRETORA EXECUTIVA
DA NETMENTORA LISBOA
– como o facto de ter excelentes infraestruturas tecnológicas,
talento de elevadíssima qualidade, e condições de vida competitivas face a outras startup cities.
A Associação vai continuar o trabalho que tem realizado,
para que Portugal se transforme, cada vez mais, num polo
de atração de investimento estrangeiro e de deslocação de
empresas. O target são empresas que tenham a tecnologia
como componente, sendo objetivo cativá-las para abrirem
negócio, criarem postos de trabalho com alguma sofisticação, e desenvolverem a economia nacional.
Apesar de o mercado não ser gigantesco, nem existirem
grandes investidores como em Silicon Valley, há a vantagem
de ser um bom mercado de teste porque o país é pequeno,
os consumidores são early adopters e possuem um nível médio de inglês elevado.
Para manter sustentável o ecossistema empreendedor português, Maria Miguel Ferreira refere que é preciso apostar-se,
sempre, na modernização dos agentes económicos, e dotar
o país de recursos mais preparados.
“Tem que haver uma visão clara e atual de quem está à frente
dos destinos do país para perceber que, só através de uma
aposta numa economia moderna, sofisticada, que não crie
barreiras à investigação e à aplicação das tecnologias, se
pode garantir que Portugal cresça de forma sustentada, não
só no ecossistema de startups, mas, também, na economia
mais tradicional e nas empresas de maior dimensão”, conclui.
Também preocupada com a criação de postos de trabalho e
o desenvolvimento da economia nacional está a Netmentora
Lisboa, cuja experiência e metodologia advêm da rede empresarial internacional Reseau Entreprendre.
A rede nasceu em 1986 pelas mãos de André Mulliez, com o
intuito de ajudar pessoas em situação de desemprego – fruto

do fecho de uma fábrica no norte de França –, para que criassem o seu próprio negócio. O fundador estava certo de que o
empreendedorismo não estava ao alcance de todos, por isso
disponibilizou-se a apoiar quem tivesse essa vontade, com a
condição de que fossem criados mais três postos de trabalho
para empregar aqueles que não o podiam fazer.
Neste momento, a Netmentora está presente em mais de
100 cidades. A Portugal chegou em 2016, impulsionada pelo
então general manager da Auchan Retail Portugal, Américo
Ribeiro, atualmente CEO da Auchan Retail Itália.
De acordo com a diretora executiva da Netmentora Lisboa,
Sandra Matos, a Associação atua localmente, pelo que qualquer empreendedor na área da Grande Lisboa poderá submeter uma candidatura com um pedido de apoio. Tem de se
encontrar 100% dedicado ao negócio, e ambicionar criar – ou
manter – três postos de trabalho.
“Os valores da Netmentora são a pedra basilar, quer na escolha dos empreendedores, quer na escolha dos mentores – o
importante é a pessoa, o princípio é a gratuitidade, e o espírito é a reciprocidade”, afirma Sandra Matos.
Após o empreendedor ir a um Comité de Compromisso, e se,
por unanimidade, os empresários considerarem que a Associação poderá criar impacto naquela pessoa, é estabelecida
a relação com o mentor. Este disponibiliza-se a ajudar o empreendedor por um período de 24 meses.
“O balanço que fazemos é bastante positivo, pois conseguimos constituir uma pequena rede de empresários que despendem um pouco do seu tempo a criar impacto na vida de
alguém, que teve a coragem de iniciar um negócio sozinho.
O facto de termos empresas de maior e menor dimensão a
partilhar os mesmos valores de interajuda, genuinamente interessados no sucesso de uma pessoa, é um motivo de orgulho”, confessa a diretora executiva.
São cinco os projetos premiados, e que têm mentoria da
Associação. A aprovação de projetos, e respetivo acompanhamento, requer que a rede local tenha sete membros para
um premiado, ou seja, a associação, para aumentar o número
de projetos premiados, tem de aumentar o número de membros. Sandra Matos refere que o foco é fazer crescer a rede de
membros: “Não temos expetativas em relação a um número,
mas sim a uma variedade de setores de novos negócios e
empresários, com histórias de sucesso inspiradoras”, diz.
“O apoio da Netmentora é complementar a muitas outras
iniciativas existentes [de apoio ao empreendedorismo] (…).
Acreditamos que este é o caminho e, agora com a confiança
conquistada nos parceiros certos, continuaremos a fortalecer
as relações e a criar novos projetos em conjunto – e estão
para breve as novidades nesta matéria”, conclui.
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JUNGLE CONCEPT
A AGRICULTURA
VERTICAL CHEGOU
À CIDADE
A parceria entre a GS1 Portugal e a Netmentora Lisboa
concretizou-se na mentoria à startup Jungle Concept,
mentoria essa protagonizada pelo diretor-executivo
da Associação, João de Castro Guimarães.

Tentar imitar a natureza, trazendo todos os elementos naturais do interior
e exterior. É o que se propõe a Jungle, startup que desenvolve soluções
para a agricultura vertical dentro dos
edifícios. Criada por Nicolas Seguy e
Gilles Dreyfus, foi um dos projetos premiados pela Netmentora Lisboa – que
ajuda empreendedores a criar emprego e riqueza local –, beneficiando,
em consequência, de mentoria durante dois anos do diretor-executivo da
GS1 Portugal, João de Castro Guimarães.
O seu centro Building Integrated Agriculture (B.I.A.), em Marvila, Lisboa, é
composto por várias câmaras de cultivo, um sistema de controlo climático,
LED, múltiplos sensores e sistemas de
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controlo de dados. Há uma sala técnica, que está ligada ao software, em
que se podem dar ordens – como, por
exemplo, mudar as luzes consoante se queira reproduzir o ciclo do dia
ou da noite –, pois tudo é automático.
Os elementos que compõem o crescimento são: a iluminação, os nutrientes,
a pressão positiva, o dióxido de carbono e o clima. Os LED verticais permitem
reproduzir a luz e a luz solar; a comida
para as plantas é uma mistura de água
e nutrientes naturais, como os sais; a
pressão positiva permite cultivar plantações que crescem nas montanhas, simulando o vento e a altitude; a injeção
de dióxido de carbono faz acelerar a fotossíntese; e a humidade e temperatu-

ra são alteradas em função das plantas.
Deste modo, o centro B.I.A. serve para
testar e desenvolver os sistemas de
cultivo em ambientes fechados, reproduzindo os elementos da natureza. O
que a empresa vende depois não são
plantas, mas, sim, os sistemas, tendo
como clientes cadeias de supermercados, de restaurantes ou hotéis. O contentor, onde o sistema de agricultura
vertical é desenvolvido, tem 12 metros
por três, e três metros de altura, e é colocado em frente ou dentro da loja. A
vantagem para os clientes é que têm
os produtos frescos e o custo é mais
baixo, pois não pagam o transporte.
Além da indústria alimentar, a empresa
também aposta na indústria farmacêutica e cosmética, porque, como pode
controlar o meio ambiente, consegue
produzir plantas com “um composto ativo melhor que aquele que existe
na natureza”, para cremes e perfumes,
explica o vice-presidente e com o co-fundador da Jungle, Gilles Dreyfus .
Foram várias as razões que levaram os
fundadores da Jungle Concept, Seguy e
Gilles, a escolher Portugal para a concretização do projeto. Primeiramente, precisavam de fundos para o realizar, o que
conseguiram através do Portugal 2020;
depois, porque de certa forma, alugar
um espaço grande no país também é
mais fácil e menos dispendioso; e ainda
porque o know-how agronómico e tecnológico dos portugueses é muito alto.
“Todos nos acolheram, recebemos o
IAPMEI, o Portugal 2020, a Netmentora,
e trabalhámos com 17 empresas portuguesas na criação do centro B.I.A.”, diz.
Começaram a trabalhar na empresa em
fevereiro de 2017, aquando da primeira
ronda de investimento, e a burocracia ficou tratada em abril. Em seguida, foram
precisos oito meses para instalar os sistemas, e só em dezembro é que plantaram
alguns alimentos e vegetais. Atualmente,
têm seis colaboradores a tempo inteiro,
no entanto, no final deste ano, vão contar com o dobro das pessoas na equipa.

ECONOMIA DIGITAL

AS PME ESTÃO ON?!
Portugal tem trabalhado na digitalização
do tecido empresarial nacional. No caso
das pequenas e médias empresas (PME),
o processo pode parecer mais fácil, visto
que há muitas que já se formam neste
ambiente tecnológico. Ainda assim, a
maturidade digital das PME portuguesas
pode estar muito aquém…

O Instituto de Apoio
às Pequenas e Médias
Empresas e à Inovação
(IAPMEI), em parceria
com o Produtos e Serviços de Estatística (PSE),
realizou, em 2017, o estudo “Retrato Digital
das PME Portuguesas”,
RAFAEL
com o intuito de caracCERVEIRA
terizar o nível de desenPINTO
volvimento das empreSQUADRA
sas de menor dimensão.
Os resultados demonstraram que a maturidade digital das PME
ainda se encontra num estádio elementar, verificando-se que
25% das empresas não têm qualquer estratégia digital, 36% são
incipientes, e 17% têm uma utilização rudimentar.
O managing partner da consultora Squadra, Rafael Cerveira Pinto, corrobora este diagnóstico, apontando a falta de estratégia
das empresas que apostam nas plataformas digitais; e sublinhando que “estudos recentes indicam que as principais dificuldades na transformação digital das PME são a ausência de
recursos e de competências, a utilização ineficiente de canais de
comunicação, e a falta de cultura analítica”.
Neste contexto, destaca a necessidade de aposta no desenvolvimento de planos de marketing digital junto de especialistas –
outsourcing; na formação de recursos humanos – training; e na
criação de pequenas estruturas internas, que se dediquem ao
digital, à definição de métricas e aos indicadores de negócios.
Por sua vez, Miguel Sá Pinto, do conselho diretivo do IAPMEI,
sustenta que as empresas devem estar presentes onde os seus
clientes, os seus concorrentes, e um vasto leque de oportunidades de negócio estão. E sugere que, para maximizar essa presença, “importa trabalhar as competências, a estratégia interna
de atuação, e assumir a necessária disrupção e inovação, face a
modelos de negócios ultrapassados”.

Considerando importante continuar a
desenvolver ações de capacitação dirigidas às PME, sobretudo no contexto
das iniciativas nacionais “Indústria 4.0”
e “Portugal INCoDe.2030”, identifica
algumas características comuns nestas
empresas, como a flexibilidade e agilidade na tomada de decisão, que facilitam os processos de transformação e
de adaptação às exigências dos mercados. Estas propriedades justificam que
“importantes segmentos de PME, geralmente os mais expostos a mercados sofisticados, tenham um comportamento

MIGUEL
SÁ PINTO
IAPMEI

bastante inovador, e se encontrem na liderança dos processos de digitalização
dos negócios”.
Dados do “Índice de Digitalidade da
Economia e da Sociedade” (IDES)
demonstram que Portugal é o nono
país da Europa com maior integração
de tecnologia digital pelas empresas,
tendo subido três lugares no ranking,
de 2015 para 2016. Miguel Sá Pinto
entende que a emergência de um significativo número de PME, em setores
e áreas de negócio muito diversificados, pode estar a contribuir para estes resultados: “Trata-se de empresas
recentes que, muitas vezes, respondem a oportunidades já resultantes
da digitalização da economia e da
sociedade, com modelos de negócio
mais ajustados às atuais dinâmicas
de mercado. E, de uma forma geral,
apresentam modelos de governação
mais estruturados e qualificados”.
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SERÁ A OMNICANALIDADE UM CAMINHO
SEM RETORNO?
Que desafios coloca a era digital ao retalho? Em termos
de negócio e de marketing? Será a omnicanalidade
um caminho sem retorno? Carlos Ponce, Business
Development Director da Tlantic, Nuno Azevedo,
diretor de Serviços Digitais e Inovação da GS1 Portugal,
enquadram o tema.

A era digital levou ao comércio eletrónico, que conduziu à
omnicanalidade. O comércio omnicanal não é um elemento novo no retalho, no entanto,
ainda há um longo caminho
para percorrer. É unânime. E
“AS EXPERIÊNCIAS E ATÉ
esse caminho deve ser feito em
CONTEÚDOS QUE CADA UM
direção à criação, ou melhoria,
DESSES CANAIS FACILITA AO
da experiência de compra.
CLIENTE SÃO DIFERENTES.
O e-commerce e a omnicanalidade são, atualmente, intensos.
O MEIO DIGITAL PROPÕE
Segundo o Business DevelopIMEDIATEZ, CONVENIÊNCIA,
ment Director da Tlantic, Carlos
POUPANÇA DE TEMPO,
Ponce, o processo de transforINFORMAÇÃO; SENDO QUE
mação a que se assiste é, talO MEIO FÍSICO PROPÕE
vez, o mais profundo e o mais
OPORTUNIDADE DE
rápido das últimas décadas.
O comércio online apresenta
TOCAR, SENTIR, ESCOLHER
grande crescimento – nos próPRODUTOS, EXPERIÊNCIA
ximos anos vai representar até
VISUAL E DIGITAL NAS
20% das vendas –, oferecenLOJAS”. CARLOS PONCE,
do, por exemplo, oportunidade
BUSINESS DEVELOPMENT
aos retalhistas de estarem em
DIRECTOR DA TLANTIC
lugares onde não têm lojas fí-
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sicas, ou apresentar uma gama
de produtos que não pode ser
apresentada fisicamente devido à limitação de espaço.
A Tlantic tem como lema “Long
Life to the Physical Store”, mas,
não obstante, Carlos Ponce defende que “o cliente quer uma
interação através de múltiplos
canais” e que “vai ser a regra, não
só em mercados maduros, mas,
também, em mercados emergentes; com um cliente cada vez mais
informado, com maior controlo”.
As operações devem responder,
igualmente, a esse desafio de eficiência, no serviço ao cliente.
A omnicanalidade não satisfaz
só o cliente, agrada, de igual for-

OMNICANALIDADE

ma, às marcas, porque, cruzando serviços entre a loja física
e virtual, podem gerir o tráfego no e-commerce. Como? Facilitando o tráfego de um canal para o outro, e vice-versa, e
adicionando valor em cada transação – é o que na Tlantic se
designa como “The Everywhere Store”. Isso também permite manter a coerência entre os canais, de modo a que coexistam de forma integrada.
“As experiências e até conteúdos que cada um desses canais
facilita ao cliente são diferentes. O meio digital propõe imediatez, conveniência, poupança de tempo, informação; sendo
que o meio físico propõe oportunidade de tocar, sentir, escolher produtos, experiência visual e digital nas lojas”, explica
Carlos Ponce.
Além dessas características do canal físico, o Business Development Director da Tlantic destaca o aumento da experiência de compra do cliente com outras propostas de consumo,
como restaurantes, provas de vinhos, entre outras. E o desa-

NA ERA DIGITAL,
A EXPERIÊNCIA É
PROPORCIONADA PELA
LOJA FÍSICA; TODAVIA, ESSA
RELEVÂNCIA DIFICULTA
A LOGÍSTICA IMPOSTA
PELO E-COMMERCE, LOGO
É PRECISO MINISTRAR A
REDE DE ABASTECIMENTO
E AS OPERAÇÕES,
CONVERGINDO O ONLINE
E OFFLINE

“O SISTEMA GS1 É EXTREMAMENTE RELEVANTE QUER
NO DOMÍNIO FÍSICO QUER NO DIGITAL, NOMEADAMENTE
NOS SETORES FOCUS COMO O RETALHO/OMNICANAL,
OS CUIDADOS DE SAÚDE, TRANSPORTES E LOGÍSTICA,
DE FORMA A PERMITIR UMA ESTANDARDIZAÇÃO NO
TRADE GLOBAL, COM OS BENEFÍCIOS SIGNIFICATIVOS
NA SEGURANÇA E EFICIÊNCIA DA CADEIA DE VALOR”
NUNO PINTO DE MAGALHÃES, DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES
INSTITUCIONAIS DA SOCIEDADE CENTRAL DE CERVEJAS E BEBIDAS

fio, garante, está em transformar as lojas físicas em verdadeiros showrooms.
Quanto aos mercados, pode afirmar-se que estão em constante mutação. Para acompanhar a metamorfose, as estratégias de marketing digital e trade marketing têm de se
ir reinventando. O diretor de Serviços Digitais e Inovação
da GS1 Portugal, Nuno Azevedo, considera que nelas falta
cativar as pessoas com algo mais disruptivo – a experiência; acrescentando que esta tem de ser simples e segura,
começando pela logística que (ainda) não é boa, porque “o
consumidor compra e recebe três semanas depois”.
Carlos Ponce também refere a experiência como algo a
melhorar, aqui inserindo ainda a dificuldade da logística.
Na sua opinião, a mudança ocorre quando o retalhista
começar por ouvir, depois aprender e adaptar-se: muitos não sabem o que está a acontecer dentro das suas
próprias lojas e se ouvirem o feedback dos clientes serão
capazes de fazer grandes transformações.

“Muitas empresas de retalho perdem o tempo de força de
trabalho fora do espaço onde está o consumidor, aquele que
precisa de mais atenção e da melhor experiência. Se começarmos o processo antes mesmo de o consumidor chegar à
loja, ele terá uma experiência melhor e as ações de marketing serão mais efetivas”, refere.
Para Carlos Ponce, é unânime que, na era digital, a experiência é proporcionada pela loja física; todavia, essa relevân-
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OMNICANALIDADE

“APESAR DE LONGE
DA REALIDADE
EUROPEIA
E MUNDIAL,
ACREDITAMOS QUE
O ONLINE COMEÇA
A GANHAR
EXPRESSÃO EM
PORTUGAL”. NUNO
AZEVEDO, DIRETOR
DE SERVIÇOS
DIGITAIS
E INOVAÇÃO DA
GS1 PORTUGAL

cia dificulta a logística imposta pelo
e-commerce, logo é preciso ministrar a
rede de abastecimento e as operações,
convergindo o online e offline. Então, o
caminho que se percorre vai no sentido
de criar experiências de compra únicas
ao cliente, que tanto consome na loja
física como na virtual.
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O Business Development Director da
Tlantic diz que, no futuro do retalho,
as experiências sensoriais vão ganhar
predominância, no entanto, o preço e
a conveniência vão manter-se no topo
das exigências dos consumidores. A
loja física não pode descurar o potencial das redes sociais e de tecnologias
digitais de suporte à venda.
Em Portugal, segundo Nuno Azevedo,
o estado do mercado ainda tem muito
caminho para percorrer: os portugueses são bons, têm qualidade, mas não
há volume, argumentando, justificando-o com o mindset – que ainda não
está totalmente virado para o digital, e
para a compra online. Acredita, porém,
que o cenário vai evoluir rapidamente:
“Nos últimos três anos, temos vindo a
assistir a um crescimento gradual deste
canal de negócio. Apesar de longe da
realidade europeia e mundial, acreditamos que o online começa a ganhar
expressão em Portugal”.
Quanto ao comportamento do consumidor português, diz que depende
“um bocadinho” da faixa etária e da
tipologia do produto. Há duas grandes
faixas etárias, uma, o utilizador que não

compra, mas navega muito, é nativo
digital; outra, o que navega bastante e
começa a ser um acérrimo usuário do
mundo digital, portanto com uma tendência e uma propensão muito maior
para a compra. Não obstante essas
inclinações, Portugal tem uma população envelhecida, o que dificulta a tarefa de digitalização.
E de que forma é que as soluções da
GS1 Portugal respondem a estes desafios? O diretor de Serviços Digitais
e Inovação esclarece que a associação
ajuda na parte da facilidade de pôr o
produto à venda, de o encontrar, e na
parte da entrega. O único pilar que não
trabalha é a segurança no pagamento, ou seja, dá a framework e alguém
tem de pegar nisso e construir a experiência integrada. “Estamos fora na
componente segurança e pagamentos,
tendo em conta que somos uma
Associação e não podemos estar ligados a pagamentos, mas conseguimos
dar uma infraestrutura para que tudo
isso seja criado e para que todas as peças se liguem; e ajudar, sobretudo, na
parte da oferta, procura, e logística a
ser feita”, conclui.

PEDRO MIGUEL
SILVA
ASSOCIATE
PARTNER
DE RETAIL &
CONSUMER
PRODUCTS DA
DELOITTE

A RENASCENÇA
DO RETALHO
O último Global Powers of Retailing é um espelho
de como o mosaico do retalho está a mudar. Nos
Estados Unidos e na Europa. É sobre essas mudanças
e sobre os desafios que colocam que se debruça
o autor deste artigo.

“Physical Retail Is Not Dead: Boring Retail Is”,
Steve Dennis, Forbes
Se tomarmos como tendência algumas das notícias mais recentes sobre a evolução do retalho, vamos achar que estamos à beira de um “apocalipse” no setor. A ascensão inexorável das plataformas digitais, como a Amazon e a Alibaba,
aliada ao fecho de cadeias como a Toys R Us, poderá levar-nos a crer que o retalho físico tem os dias contados.
Esta perceção é naturalmente mais intensa no mercado
norte-americano, onde, por exemplo, a densidade de centros comerciais é cerca de duas vezes superior à média
europeia e onde modelos de planeamento urbano mais
flexíveis colocam menos restrições ao desenvolvimento de
grandes superfícies.
Mas também na Europa vivemos tempos turbulentos neste
setor, conforme evidenciado pelas dificuldades sentidas por
alguns dos players históricos do Velho Continente. Note-se,
por exemplo, a queda significativa da Carrefour e da Tesco
no Global Powers of Retailing, ranking anual das 250 maiores
empresas de retalho, produzido pela Deloitte há mais de 20
anos. Estes dois retalhistas europeus, que há apenas cinco
anos partilhavam o pódio mundial com a Wal-Mart, ocupam
este ano a 9.ª (Carrefour) e a 11.ª (Tesco) posições na lista dos
maiores retalhistas mundiais.
Pode então falar-se de uma crise no retalho físico? Se resumirmos o negócio ao lema “pile it high, sell it cheap”,
popularizado por Jack Cohen, fundador da Tesco, então o
seu fim é inevitável, definitivo e, a meu ver, bem-vindo. Embora se mantenham válidas, as quatro grandes fontes de
vantagem competitiva nas quais o setor tem “navegado”
– localizações com elevado tráfego, economias de escala,
diferenciação de produto e preço competitivo – perderam
peso face a novos modelos de entrega de valor suportados
em tecnologias digitais.

OPINIÃO

A massificação da utilização de smartphones, combinada
com o acesso à internet cada vez mais rápido e acessível,
transferiu a atenção dos consumidores e mudou hábitos de
consumo. Se nas décadas de 1990 e 2000 bastava abrir lojas em centros comerciais para captar consumidores e gerar
vendas, hoje torna-se crítico trabalhar também a presença
digital da marca, sob risco de perder espaço e relevância na
vida do consumidor.
Todas as jornadas de compra são hoje acompanhadas de
dispositivos digitais móveis, através dos quais se procuram
ideias, pedem sugestões e comparam preços. Os consumidores contactados no último Estudo de Natal da Deloitte, publicado em novembro, referem os motores de pesquisa (36%) e
as redes sociais (34%) como fontes para obtenção de ideias
e conselhos sobre presentes de Natal com uma frequência
comparável à televisão
(36%), atrás apenas das
“OS RETALHISTAS
lojas físicas (65%). Na
categoria de eletrónica
TÊM DE SE FOCAR
de consumo (tecnologia,
NA PRODUÇÃO
wearables, etc.) os canais
DE EXPERIÊNCIAS
digitais já são identifiDE CONSUMO
cados como a principal
DISTINTIVAS,
fonte de influência dos
PERSONALIZADAS
portugueses.
Para se manterem releE CONSISTENTES
vantes, os retalhistas têm
COM OS VALORES
de se focar na produção
DE MARCA”
de experiências de consumo distintivas, personalizadas e consistentes com os seus valores de marca.
Devem deixar de encarar a loja como um local para empilhar
produto e gerar vendas e passar a vê-lo como um espaço
crítico para criar uma ligação emocional com o consumidor
que, posteriormente, servirão através do canal e modelo de
serviço mais ajustado à sua preferência individual.
As lojas que insistirem em fazer “mais do mesmo” – ambientes entediantes, serviço sofrível, produto uniformemente
apresentado sem qualquer apelo visual e promoções sempre
iguais e focadas no preço – terão os dias contados.
O lado positivo é que, no seu lugar, surgirão espaços novos,
diferentes, que combinarão propostas de valor de produto
com experiências entusiasmantes e duradouras. Por isso,
acreditamos que, em vez de um “apocalipse”, o retalho se
aproxima de uma “renascença”.
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PARCERIAS

NOVA SBE E
GS1 PORTUGAL
COM OBJETIVOS
COMUNS
A Nova School of Business and Economics (NOVA SBE) e a
GS1 Portugal juntam-se para uma parceria que visa fomentar
a transferência de conhecimento, fazendo a ponte entre as
competências académicas e a realidade das empresas.
A escola vai ter novas instalações, em Carcavelos, concelho
de Cascais, devido à falta de capacidade no polo em Campolide, Lisboa, causada pelo grande crescimento que a faculdade sofreu nos últimos dez anos. Há seis anos que o projeto
está a ser desenvolvido, com o intuito de continuar o processo de crescimento e de criação de uma escola de gestão
europeia, em Portugal.
“Eu acho que estamos a tentar construir uma escola de gestão especial, em que queremos muito que as empresas venham para o nosso campus, e trabalhem connosco e com
os nossos alunos”,
explica o professor
da NOVA SBE Pedro
“VEMOS MUITAS
Santa-Clara.
OPORTUNIDADES DE
O professor defende
que, para produzir taTRABALHAR EM CONJUNTO, EM
lento para o mercado
PROGRAMAS PARA EMPRESAS,
deste século, é preciSOBRETUDO PME, E MESMO EM
sa a colaboração de
PROJETOS DE INVESTIGAÇÃO”.
muitos profissionais,
PEDRO SANTA-CLARA,
assim como o know-

-how que existe nas

PROFESSOR DA NOVA SBE
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PEDRO SANTA-CLARA
PROFESSOR DA NOVA SBE

PARCERIAS

empresas e não reside necessariamente na academia. E, nesta parceria, “há, desde já, um objetivo filantrópico de apoio,
que a GS1 Portugal está a dar na construção de uma grande
escola para o mundo”; e, posteriormente, as duas entidades
contam colaborar em diversas áreas, que vão desde apoiar a
organização no recrutamento de colaboradores à formação.
“Vemos muitas oportunidades de trabalhar em conjunto, em
programas para empresas, sobretudo PME [pequenas e médias empresas], e mesmo em projetos de investigação que

“É FUNDAMENTAL
SENSIBILIZAR OS FUTUROS
PROFISSIONAIS PARA A
IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO
DOS STANDARDS DA GS1 AO
LONGO DA CADEIA DE VALOR,
ENQUANTO LINGUAGEM
COMUM QUE PERMITE A
PARTILHA DE INFORMAÇÃO
ENTRE PARCEIROS DE
NEGÓCIO”. JOÃO DE CASTRO
GUIMARÃES, DIRETOR-EXECUTIVO DA GS1 PORTUGAL

tirem partido desta enorme base de dados de informação
que existe na GS1”, refere Pedro Santa-Clara.
Por sua vez, o diretor-executivo da GS1 Portugal, João de
Castro Guimarães, está “confiante que a parceria com uma
das mais destacadas entidades académicas nacionais, reconhecida a nível internacional, trará benefícios para ambas
as partes”.
A GS1 Portugal, através do conjunto de conhecimentos e
oportunidades que irá receber desta aliança, vai conseguir
dar uma melhor resposta à comunidade empresarial, em
especial destaque para os seus Associados, ajudando a promover o crescimento sustentável da economia do país. Por
outro lado, a GS1 Portugal vai transmitir à comunidade académica da NOVA SBE, a experiência e o know-how adquiridos na implementação do Sistema GS1, e receber os alunos
no seu Centro de Inovação e Competitividade, para que estes
realizem visitas interativas e percebam como funcionam os
Standards da GS1.
Para o diretor-executivo da GS1 Portugal, é fundamental
sensibilizar os futuros profissionais para a importância da
utilização dos Standards GS1 ao longo da cadeia de valor
– do produtor ao consumidor final –, enquanto linguagem
comum que permite a partilha
de informação entre parceiros
de negócio.
A OBRA DO NOVO CAMPUS
“Nesta perspetiva, pretendeNÃO TEM QUALQUER
mos com esta parceria, por um
lado, chegar junto desses futuFINANCIAMENTO PÚBLICO.
ros profissionais levando-lhes a
ESTÁ A SER FINANCIADA
nossa experiência e, por outro,
INTEGRALMENTE COM UMA
apreender os seus conhecimenCAMPANHA PRIVADA DE
tos e concretizar as suas ideias
FUNDRAISING, JUNTO DE
inovadoras”, explica João de
EMPRESAS E DE PESSOAS
Castro Guimarães.
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NA PRIMEIRA PESSOA

RAQUEL LIMA, FUNDADORA
DA PEDAÇOS DE CACAU

“A ASSOCIAÇÃO
À GS1 MELHOROU
A MINHA
EXPERIÊNCIA
ENQUANTO
EMPREENDEDORA”
Era engenheira florestal, mas há quatro anos o
espírito empreendedor falou mais alto e Raquel
Lima fundou a Pedaços de Cacau. É ela a
protagonista da estreia da rubrica “Na primeira
pessoa”, em que partilha o seu percurso como
“artesã” e a experiência enquanto Associada
da GS1 Portugal.
Uma das empresas associadas à GS1 Portugal é a Pedaços
de Cacau, que confeciona bombons e tabletes de forma artesanal. A marca nasceu há quatro anos, em Vila Nova de
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Gaia, pelas mãos de Raquel Lima, a “artesã de pedaços de
cacau deliciosos”, como gosta de se apelidar.
O prazer pelo chocolate aliado aos elogios dos amigos – a
quem ofereceu presentes feitos dessa matéria-prima – fizeram
com que deixasse a engenharia florestal, na qual trabalhou 13
anos, para criar o negócio. O caminho foi profissionalizar-se,
trabalhar a imagem da marca e apostar em comunicação: assim, desde 2017, que se dedica a 100% à Pedaços de Cacau.
A engenharia florestal é um “carimbo” indelével para a agora empreendedora, refletindo-se nos valores pelos quais
rege o seu negócio, assentes numa grande e genuína preocupação ambiental. Este cuidado começa logo pela base,
isto é, na escolha da substância utilizada – um chocolate que
provém de plantações de cacau sustentáveis na África ocidental, o “Finest Belgian Chocolate”.
“Essas garantias são oferecidas pelo nosso fornecedor de
chocolate da Bélgica, que transforma o cacau naquilo que é
a nossa matéria-prima, o chocolate”, explica a fundadora da
Pedaços de Cacau, Raquel Lima.
Ademais de garantir que confecionam produtos de qualidade, ainda apoiam os produtores de cacau, através do
programa Cocoa Horizons Foundation. O projeto consiste em incentivar os produtores a melhorarem a produtividade por meio de uma agricultura sustentável, fornecer
formação aos fabricantes, pagar um prémio aos produtores, incentivar a educação, ajudar na proteção infantil,
fomentar o empowerment das mulheres, e apoiar a saúde.
Os bombons e as tabletes são criados pela Raquel Lima;
com a ajuda de dois
colaboradores, a tempo parcial, para o em“TODAS AS
balamento. Quanto à
FERRAMENTAS
gestão das redes sociais e dos conteúdos,
FORNECIDAS
é feita por uma emprePELA GS1 SÃO
sa de marketing.
ONLINE, O QUE
Os seus “pedaços
TORNA TODOS
de cacau” têm o selo
OS PROCESSOS
“Portugal Sou Eu”
DE FÁCIL ACESSO
– programa que distingue os produtos
E DISPONÍVEIS A
portugueses que inQUALQUER HORA
corporam valor no
E LUGAR”
País –, o que alavancou a marca no comércio nacional, permitindo a participação em feiras, eventos temáticos e
mostras de produtos. Além disso, o programa ajuda na
divulgação nos mercados internacionais.
A empreendedora não conhecia a GS1 Portugal, mas o crescimento do negócio levou à necessidade de se ligar à organi-

NA PRIMEIRA PESSOA

zação – era essencial obter códigos de
barras e trocar documentos comerciais
por via eletrónica, com os revendedores
da marca. Os serviços utilizados no negócio são o Registo Nacional de Códigos (RNC) e o 560 e.Invoice.
A GS1 facilitou bastante o negócio, na
medida em que permitiu otimizar os
processos, aumentar a produtividade e

melhorou a gestão de encomendas e o
controlo de expedição dos chocolates.
As perspetivas para o futuro, segundo
Raquel Lima, envolvem continuar a surpreender o consumidor com a criação
de bombons com sabores originais e
portugueses, bem como continuar a
apostar na linha de produtos veganos
– as tabletes de chocolate negro com
72% de cacau –, fazendo “combinações
totalmente improváveis” e com que o
negócio continue a crescer.

Serviço que permite
às empresas trocar
documentos comerciais
por via eletrónica, com
todos os seus parceiros.

Serviço que permite criar,
gerir e imprimir códigos
de barras ou etiquetas
logísticas GS1, através do
computador.

reduzir os custos. “Todas as ferramentas fornecidas pela GS1 são online, o
que torna todos os processos de fácil
acesso e disponíveis a qualquer hora e
lugar”, diz a empreendedora, garantindo que a experiência com a organização tem sido “bastante positiva”, sobre
a qual destaca “o apoio, a disponibilidade e a paciência da equipa de suporte para solucionar questões e esclarecer dúvidas que numa fase inicial não
são de fácil compreensão”.
Do mesmo modo, também a sua experiência enquanto empreendedora
melhorou. A associação à GS1 permitiu
obter ganhos de eficiência, aumentando a competitividade e rentabilidade, e
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FORMAÇÃO GS1

MAIS INOVAÇÃO.
MAIOR EFICIÊNCIA.
É em torno destas ideias que a GS1 Portugal
concebe, anualmente, um vasto programa
formativo vocacionado para ajudar todos os
Associados a adotar as melhores práticas de
gestão. O que se pretende é dotar as empresas
das ferramentas que lhes permitam otimizar os
standards e serviços da GS1, tornando os seus
negócios mais eficientes e sustentáveis.

A GS1 Portugal tem vindo a reforçar a sua área de formação, no
âmbito da sua filosofia de uma
maior proximidade com os Associados e na qualidade de parceiro
de confiança das empresas portuguesas. A estratégia passa por
apoiar a implementação dos standards globais, considerados a linguagem geral dos negócios, ao
longo das diferentes cadeias de
valor, mas também contribuir para
a capacitação do tecido empresarial, com enfoque nas pequenas e
médias empresas, através da partilha de informação e do conhecimento consolidado ao longo de 30
anos de atividade da Associação.
O investimento crescente na formação concretiza-se, nomeadamente,
por uma via do fortalecimento da
rede de parceiros, visando potenciar uma oferta diferenciadora e especializada. Assim, essas parcerias
desenvolvem-se em três vertentes: setoriais, especializadas e regionais. No primeiro contexto, inscreve-se
a iniciativa conjunta com a FIPA
para a realização
A ESTRATÉGIA PASSA
de ações sobre
POR APOIAR A
segurança
aliIMPLEMENTAÇÃO DOS
mentar, rotulagem e qualidade
STANDARDS GLOBAIS
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de dados. Na área especializada, destaca-se a parceria
com a entidade formadora teamView Institute – promovendo ações de formação em áreas transversais, comportamentais e não exclusivas do Sistema de Standards
GS1 – e, simultaneamente, o protocolo estabelecido com
a Nova School of Business and Economics, que permite
uma maior aproximação entre o meio académico e empresarial. Por último, a GS1 Portugal pretende reforçar
o contacto com Associações Regionais, de norte a sul
do país, com o intuito de sensibilizar, apoiar e aproximar a organização de todos os Associados, descentralizando a formação dos principais centros urbanos.
Exemplo disso é o reforço da atividade na Região do
Baixo Guadiana, através da parceira estabelecida com a
Associação Regional ODIANA.
O plano de formação para 2019 está já em desenvolvimento, refletindo os resultados do questionário aos
Associados sobre o serviço de formação e permitindo,
assim, compreender quais são os grandes desafios para
2019 baseados nas expectativas
e necessidades dos Associados.
Uma certeza existe já, porém: a
oferta formativa irá refletir não
só uma maior diversificação das
ações core do Sistema GS1 – segmentadas por áreas e setores de
negócio –, mas também a disponibilização de outros programas
que acompanhem as temáticas-tendência do mercado. Além
disso, os formatos e metodologias formativas irão refletir ações
mais práticas e dinâmicas, como
workshops, flexíveis e orientadas para resultados. Quanto à
equipa de formadores, esta continuará a ser constituída por colaboradores GS1 que, por aliarem
experiência e conhecimento especializado, acrescentam valor à
Formação GS1.
Relativamente à forma de aprendizagem, trata-se de a
ajustar à realidade das empresas: deste modo, os formatos serão cada vez mais curtos e intensivos, recorrendo a exercícios práticos e simulações reais aproximadas das empresas.
Num mundo em constante evolução, a aprendizagem
contínua é hoje uma realidade incontornável. Por isso,
a GS1 Portugal coloca-se ao lado das empresas, posicionando-se como o parceiro de confiança também na
área da transferência de conhecimento.

FORMAÇÃO GS1
Mais inovação. Maior eficiência.

Webinar ou presencial?
Escolha a sua Formação GS1
-

Como criar códigos de barras GS1
Como trocar documentos comerciais sem papel
Rede Global de Negócios: Sync PT
Novo Regulamento da Proteção de Dados

E muito mais!
Entre em contacto connosco.
+(351) 21 752 07 40
formacao@gs1pt.org

Veja o calendário completo.

STANDARDS AO VIVO E A CORES

GS1 PORTUGAL ASSOCIA-SE
AO PRÉMIO INSEAD
A GS1 Portugal associa-se este ano aos Prémios de
Empreendedorismo e Empreendedorismo Social
do INSEAD. Os prémios, que vão na oitava edição,
têm como objetivo distinguir empresas, gestores e
iniciativas no tecido das PME portuguesas,
premiando-os com formação nesta escola de Gestão.
Visam reconhecer iniciativas de empreendedorismo
social que abordem de forma inovadora,
sustentável e eficaz um problema negligenciado da
sociedade portuguesa, prestando homenagem aos
empreendedores que se dedicam a melhor a vida dos
portugueses através de novas soluções.

PORTUGAL RECEBE GESTORES DE
TOPO NA ASSEMBLEIA GERAL 2020
A GS1 Portugal foi a organização-membro selecionada
para receber a Assembleia Geral 2020 da GS1 AISBL –
a organização global da GS1. Assim, mais de 100 CEO
e membros da Comunidade GS1, oriundos de mais de
80 países, bem como representantes de empresas de
referência internacionais, reúnem-se em Portugal para
uma semana de debate sobre o presente e o futuro
dos negócios.
A candidatura da organização nacional foi
apresentada em 2017, tendo contado com o apoio
do Presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa, e foi agora sancionada na Assembleia Geral
de 2018, que decorreu em Hangzhou, na China.
O evento, que terá lugar na primeira semana de
junho de 2020, representa a concretização de um
objetivo há muito traçado para a GS1 Portugal.

ATUALIZAÇÃO DE QUOTAS
GS1 PORTUGAL JÁ EM 2019
No âmbito da estratégia de apoio às PME, e enquanto
parceiro de confiança das empresas, a GS1 Portugal
irá proceder à atualização do valor das suas quotas.
Na base desta iniciativa está a intenção de tornar
a quotização mais justa e igualitária, com especial
destaque para as micro e pequenas empresas. A
proposta, aprovada este ano em Assembleia Geral, inclui:
(1) a criação de um novo escalão; (2) a redução dos
valores para os atuais 1.º e 2.º escalões; (3) e o aumento
para os, também atuais, 4.º e 5.º escalões. Recorde-se
que os escalões são definidos com base no volume de
negócio das empresas Associadas.
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IV SEMINÁRIO DE SAÚDE REÚNE
PERTO DE 60 PROFISSIONAIS
A GS1 Portugal reuniu, no passado dia 5 de julho,
cerca de 60 representantes da cadeia de valor da
Saúde, entre stakeholders, profissionais e entidades
de referência nacionais e internacionais, num debate
dinâmico sobre os desafios colocados pela Diretiva
Europeia dos Medicamentos Falsificados.
Tendo em conta que faltam poucos meses para que
os mecanismos definidos pela diretiva comecem a
ser implementados – a diretiva entra em vigor em
fevereiro de 2019 – entendeu a GS1 ser oportuno
promover este debate, na medida em que, em toda
a Europa, milhares de laboratórios, farmácias e
prestadores de saúde se veem confrontados com
um processo complexo e ainda não totalmente
transparente. O objetivo foi ajudar os players
nacionais a estarem preparados para a nova
regulamentação. Dada a relevância do tema,
convidamos a que visite a página do evento e aceda
às apresentações, fotografias e vídeo dele resultante.

STANDARDS AO VIVO E A CORES

GS1 PORTUGAL E CÂMARA
DO COMÉRCIO DEBATEM EXPORTAÇÃO

EVENTOS NUM ESPAÇO DE ARTE
A Sede da GS1 Portugal é a casa dos Associados em
todos os sentidos. É também o espaço ideal para a
realização de eventos, das reuniões corporativas à
formação. Para o efeito, está dotada de dez salas que
podem ser alugadas, dispondo das mais modernas
facilidades operacionais. Esta é, sem dúvida, uma
oportunidade única de desfrutar de um espaço que
já foi premiado – no âmbito dos chamados “óscares
do imobiliário” – e que se destaca pela fachada ímpar
assinada pelo artista português Vhils. Saiba mais em
http://www.gs1pt.org/espacos-para-eventos/.

A pensar nas Pequenas e Médias Empresas, mas sem
esquecer as grandes, a GS1 Portugal e a Câmara do
Comércio juntaram-se para debater “Como, quando
e para onde exportar os meus produtos”. Com a
presença de responsáveis de ambas as organizações
– Bruno Mourão Martins, da Câmara de Comércio
e Indústria Portuguesa (CCIP), e João de Castro
Guimarães, da GS1 Portugal – e especialistas da
GS1 Portugal, várias foram as empresas que marcaram
presença para debater o tema da exportação.
O evento, gratuito, decorreu no dia 18 de setembro na sede
da GS1 Portugal, em Lisboa.

GS1 PORTUGAL MAIS PRÓXIMA
DO MEIO ACADÉMICO
OBSERVATÓRIO DE TENDÊNCIAS:
INFORMAÇÃO DE VALOR ACRESCENTADO
A newsletter da GS1 Portugal está renovada. O
Observatório de Tendências é a designação da nova
ferramenta de comunicação da organização, que
pretende promover a transferência de informação
de valor acrescentado a Associados, Stakeholders e
Colaboradores. Para esta nova publicação, que será
enviada entre o dia 25 e o último dia útil de cada mês,
a GS1 Portugal estabeleceu parcerias com a Marktest, a
Nielsen e a Kantar WorldPanel com o intuito de transmitir
informação do mercado e dos consumidores a todas as
empresas Associadas, facilitando, assim, o acesso a dados
relevantes. A esta informação soma-se a divulgação de
indicadores económicos e as notícias do mundo GS1.

No âmbito da parceria estabelecida com a Nova
School of Business and Economics, a GS1 Portugal tem
vindo a realizar reuniões com a entidade académica,
bem como visitas às novas instalações, em Carcavelos
A última visita aconteceu no dia 11 de setembro, no
contexto da reunião de equipa bimensal que reúne
diretores e colaboradores da GS1 Portugal para um
momento de partilha de projetos presentes e futuros.
Depois do período de férias, esta foi a primeira reunião
a contar com colaboradores.
“Acreditamos que esta é a melhor forma de iniciarmos
a nossa rentrée. Reunir num lugar tão inspirador e
envoltos neste espírito de inovação só nos poderá
motivar a fazer mais e melhor nos desafios que se
avizinham””, afirmou, a propósito desta oportunidade,
o diretor executivo da GS1 Portugal, João de Castro
Guimarães.
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“O QUE NÃO SE MEDE
NÃO SE PODE MELHORAR”
Proporcionar oportunidades de melhoria a partir de uma avaliação dos
níveis de serviço entre parceiros de negócio é o objetivo dos Estudos
de Níveis de Serviço que a GS1 Portugal promove desde 2013. E que
vão dar origem a uma nova vertente de consultoria já a partir de 2019.

Foi em 2013 que a GS1 Portugal lançou os Estudos dos Níveis de Serviço (ou Benchmarkings),
uma valência disponibilizada aos Associados
com o objetivo de tornar a cadeia de abastecimento mais colaborativa, isto é, proporcionar
ferramentas para que fornecedores e clientes
se avaliem mutuamente e identifiquem oportunidades de melhoria comparativamente aos
concorrentes. O Grande Consumo, na perspetiva da supply chain, foi a área privilegiada para
a primeira edição, tendo-se realizado já seis, ao
mesmo tempo que se alargava o espetro setorial: assim, em 2015, estes estudos chegavam à
Saúde e, já este ano, ao setor
Comercial. Nas duas versões
relacionadas com o grande
consumo, o target é partilhado:
são os retalhistas e respetivos
fornecedores. Já na Saúde, os
fornecedores são os laboratórios farmacêuticos e de dermocosmética e os clientes os armazenistas, as
farmácias e as parafarmácias.
São estudos anuais muito focados naquilo que
os fornecedores devem fazer para melhorar o
seu desempenho aos olhos dos clientes. Para
alcançar essa meta, a arquitetura dos estudos
assenta na recolha de informação quantitativa, isto é, através de questionários, e qualitativa, por via de reuniões presenciais, de modo
a recolher comentários específicos para cada
empresa. Os questionários são sempre iguais,
embora adaptados ao setor, podendo ser introduzida ou removida alguma questão, mas apenas pontualmente – só desta forma se garante
a comparabilidade entre anos. Não obstante, há
variações, dada a importância relativa de cada
questão e dados também os comentários adicionados, uma vez que estes elementos depen-
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dem do desempenho de cada ano. Concluídas
as duas partes da metodologia, é elaborado um
relatório de resultados para cada player, sendo
objetivo da GS1 Portugal que esse documento
seja visto como uma ferramenta de trabalho,
com a identificação de medidas corretivas a
curto e médio prazo. O que o estudo permite
é, precisamente, um diagnóstico da empresa e
a comparação com os restantes participantes
em análise (quer com a média geral, quer com a
média especifica da categoria/segmento). Isto
só é possível porque cada projeto de benchmarking se adapta às necessidades específicas do
setor, tanto desde o ponto de
vista conceptual, como a nível
da informação fornecida às empresas avaliadas. Cada projeto
foca-se em duas áreas fulcrais:
por um lado, a cadeia de abastecimento, avaliando os fluxos
da cadeia de abastecimento,
como, por exemplo, o nível de serviço, a eficiência do serviço ao cliente, a gestão administrativa, o uso de ferramentas normalizadas e os
procedimentos de planeamento e colaboração;
e, por outro, os aspetos da relação comercial,
quando aplicáveis.
Feito o diagnóstico, quando ocorrem dúvidas
ou quando as empresas pretendem um maior
aprofundamento, a GS1 Portugal disponibiliza-se para recolher mais informação ou informação mais precisa relativa ao tema em causa. O
que se verifica é que este é um serviço que tem
vindo a ganhar relevo, de tal forma que levou
à decisão de constituição de uma equipa dedicada à consultoria neste domínio, por forma a
ajudar as empresas a olhar para os resultados e
a concretizar as melhorias sugeridas. Uma decisão que ganhará forma em 2019.
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