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MAIOR EVENTO DE LOGÍSTICA NACIONAL APONTOU NOVAS TENDÊNCIAS PARA O SETOR

Grupo Medlog aposta na nova era da 3ª plataforma computacional

O Grupo Medlog foi ao Supply Chain Meeting 2014 mostrar como fazem os vencedores. O maior evento de
logística do país contou com a assinatura do Grupo como operador de referência no setor da saúde. «Supply
Chain como arma competitiva: how the winners do it?» foi o grande tema que marcou a edição 2014 do SCM,
e onde o Grupo Medlog anunciou estar na nova era da 3ª plataforma computacional, transformando dados
em informação útil para o negócio.
“Estamos a entrar numa nova era – a 3ª plataforma computacional - deixando para trás soluções simples de

LAN/Internet e Client/Server. Nesta nova era encontramos tecnologias como Cloud Computing, mobilidade,
Big Data / Business Analytics e Social Business, muitas delas já completamente integradas na nossa vida e
na nossa sociedade. É uma combinação de tecnologias que potenciará o conhecimento, elevando para outro
nível a eficiência, visibilidade, escalabilidade, agilidade e colaboração. É por aqui que estão a ser efectuados
os grandes investimentos tecnológicos e repensadas a forma de fazer as coisas. A importância de dispor de
informação online e atualizada sobre vários aspectos da nossa vida e das nossas empresas conduz-nos à
necessidade absoluta de medir como factor indispensável à obtenção de informação e criação de riqueza. O
crescimento da “internet of things” e de ferramentas de análise e exploração de dados estão a permitir
converter dados em informação útil para o negócio. É possível desta forma transformar dados em ação,”
anunciou António Sá, Inovation Manager do Grupo Medlog. Na intervenção dedicada ao tema «Supply Chain
Management, Big Brother is watching you», o Diretor de Sistemas de Inovação e Informação do Grupo
rematou frisando que “o crescimento do volume de dados cria desafios, mas também oportunidades de
diferenciação.“
Ao reconhecer o networking como veículo privilegiado no debate direto de ideias e confronto de tendências
entre os parceiros do setor, o Grupo Cooprofar-Medlog interveio nos dois dias do evento através de três
painéis distintos e de uma Meeting Table que teve como anfitrião Bruno Candeias, Diretor Serviço de Compras
e Logística da Unidade Local de Saúde de Matosinhos (ULSM) que abordou a parceria de outsourcing de
distribuição com o Grupo Medlog.

Para falar da distribuição, Nuno Almeida, Diretor de Transportes e Distribuição da Dismed (empresa do Grupo
Medlog) explorou o tema «Como está a saúde da sua Supply Chain? A importância de medir o desempenho da
cadeia logística», revelando os fatores competitivos que marcam a operação do Grupo nesta área de atividade
e as vantagens inerentes à operacionalização e racionalização da frota na perspectiva da diferenciação. Numa
vertente mais estratégica, Paulo Pires, Diretor de Logística do Grupo Medlog aprofundou os passos ao nível da
gestão numa palestra intitulada “Como chegar ao topo? Principais tendências na supply chain e principais
estratégias para os desafios futuros.
Há vários anos parceiro da Logística Moderna [organização do evento], o Grupo Medlog decidiu renovar a sua
assinatura naquele que é o maior debate nacional com dimensão internacional do supply chain. “Estreámos
com o Grupo Medlog um novo modelo de networking no evento a que chamámos ‘Meeting Tables’ tendo-se
revelado um grande sucesso, não só o modelo que implementámos, como sobretudo, a ação desenvolvida
com o Grupo Medlog que gerou inscrição lotada por parte dos profissionais de logística da área Hospitalar e
Farmacêutica. Para além disso, contámos nos dois dias do evento com o expertise de alguns colaboradores
do Grupo Medlog em Sessões específicas que ajudaram a dar ainda mais brilho e dimensão ao evento, tendo
algumas dessas sessões tido lotação de auditório esgotada o que naturalmente nos deixa muito satisfeitos”,
considerou Filipe Barros, Managing Director da Logística Moderna, revelando que “alguém dizia no final de
uma das sessões onde a Medlog participou que ‘partilharam-se ideias e apontaram-se caminhos´.”
Pelo SCM 2014 passaram 1141 profissionais. O Supply Chain Dinner, que encerrou o primeiro dia, foi um dos
momentos altos do evento deste ano, reunindo mais de uma centena de profissionais num ambiente propício
ao networking, ao convívio e ao diálogo. "Quando o mundo, os mercados e os consumidores estão em
mutação, as cadeias de abastecimento não podem passar ao lado dessas mudanças". Para a Logística
Moderna, esta foi a ideia-chave a reter dos dois dias intensos que se viveram no SCM 2014.

Sobre o Grupo Cooprofar-Medlog
O Grupo Cooprofar-Medlog desenvolve soluções logísticas na área da Saúde há quatro décadas. A vasta experiência
acumulada na cadeia de fornecimento de produtos farmacêuticos e de produtos saúde faz do Grupo um operador logístico
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