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O QSP Summit é uma das grandes re-

ferências da actualidade no marketing, 

como espaço de reflexão de temas que 

estão na agenda dos gestores e marke-

teers, procurando antecipar as oportuni-

dades e indicar caminhos para a resolu-

ção dos novos desafios. Esta edição vai 

ao encontro desse desígnio. A “Oportu-

nidade Multicanal” irá permitir perceber 

o que é que os consumidores realmente 

valorizam e como fazer chegar os pro-

dutos e serviços através do canal certo, 

no momento certo. Implementar uma es-

tratégia multicanal exige o envolvimento 

de toda a organização. Quais os canais 

adequados para a sua empresa e produ-

tos? Como abordar uma estratégia Multi-

channel? Estará a sua empresa preparada 

para uma evolução Omnichannel? Como 

é o consumidor do presente e do futuro? 

Qual o futuro das lojas físicas e lojas virtu-

ais? Como conseguir o equilíbrio entre es-

tratégias global-local? Como gerir ambas 

no contexto das necessidades de negócio 

e de comunicação? 

Mas o QSP Summit 2014 traz-nos mui-

to mais: case studies internacionais, 

workshops temáticos, áreas de exposi-

ção, Retail Trends Forum e muitas sur-

presas, num intenso dia de partilha de co-

nhecimento, com oportunidades únicas 

de networking e debate. 

O QSP Summit é um evento único que reúne 

cerca de um milhar de conferencistas em 

torno de grandes referências e pensadores,

num dos mais reputados eventos de mar-

keting na Europa que atinge a 8ª edição.

the MuLtiChanneL OPPORtunitY

10

11

30
29 28

27

34

31

32

33

12 13 14

saxo
18171615

19 2321 25

20 2422 26

SALA D
FREE

WORKSHOP

PRIVATE
LUNCH

CONVIDADOS

SALA E
PRIVATE

WORKSHOPS

SALA C
OUT OF 

THE BOX

O
R

G
A

N
IZ

A
Ç

Ã
O

SALA A
RETAIL 
TRENDS
FORUM

SALA B
FREE

WORKSHOP

PRESS CENTER

S
P

E
A

K
E

R
S

 
R

O
O

M

1

37
8 4

5

6

2

9



Desde 1994, empresas do mundo inteiro procu-

ram Bob Phibbs, o Retail Doctor®, devido à sua 

experiência comprovada, o que é fundamental 

para o aumento das vendas. Um especialista 

americano no sector do retalho, Phibbs já assu-

miu diversos cargos, tal como empreendedor, 

formador em vendas, autor, responsável pela 

área de Franchising e expert no serviço ao clien-

te. Ele é o autor de três livros, sendo o mais re-

cente: O Guia do Retail Doctor para Desenvolver 

a Sua Empresa (Wiley).

É frequentemente convocado para comentar 

temas relacionados com marketing e marcas 

para a MSNBC, a FOX, entre outras. Entre os 

seus clientes destacam-se algumas das maiores 

marcas de retalho do mundo, incluindo Brother, 

Hunter Douglas, Lego, Omega Timepieces, Hus-

qvarna, Paul Mitchell, Vera Bradley e Yamaha. 

Além disso, colabora com a RetailWire e a Rede 

de Negócios da MasterCard. Colabora também 

com o Conselho Consultivo para o Prémio Foods. 

A missão de Phibbs é fazer com que aqueles que 

trabalham no comércio a retalho consigam abor-

dar os clientes de forma mais empática, envol-

vendo os sentidos dos clientes, e oferecer uma 

experiência excepcional. Não importa há quanto 

tempo um funcionário trabalha no retalho, desde 

que consiga dominar as capacidades para se en-

volver, construir um relacionamento e fazer uma 

venda, ele pode seguir em frente e fazer de tudo. 

Visite-o em www.retaildoc.com.

GeRaçãO GaP: vender à Baby Boomers

A geração Y pertence às mais estudadas e às 

key Points
· Os Baby Boomers cresceram com um desejo de mais serviços.
· A Geração Y cresceu com foco no preço baixo e nas ofertas.
· As competências sociais de retalhistas são encontradas nos colaboradores mas geralmente não são na geração Y.
· Sem formação, os retalhistas contentam-se com migalhas em vez de um banquete.

mais faladas gerações de sempre. São inteli-

gentes, optimistas e muitos deles “presos” num 

trabalho na área do retalho. Que impacto têm 

eles nas suas lojas? Não precisa de procurar para 

além da geração “Baby Boomer”, pois estes são 

os que ainda desejam ter um serviço personali-

zado de apoio ao cliente, e não o apoio de um 

quiosque ou de um iPad. Como é que esta di-

ferença cultural actua no seu local de vendas? 

Como deve a geração Y vender aos Baby Boo-

mers que ainda possuem dinheiro? Junte-se ao 

Retail Doctor e fique a conhecer a comparação 

e o contraste entre estas duas gerações. Vai 

aprender dicas de venda ao público para vender 

à geração Baby Boomer, bem como o que é ne-

cessário para aproveitar a perspectiva optimista 

e a vontade de aprender da geração Y. 

Bob Phibbs
The Retail Doctor 

QSP SUMMIT 2014 · VIII CONFERÊNCIA INTERNACIONAL

ORADORES

Ziv Carmon é Professor Catedrático de Marketing 

em memória de Erin Anderson, no INSEAD. Ziv 

ensina e coordena várias formações para executi-

vos e programas internos de formação para em-

presas, com o qual já ganhou diversos prémios. O 

seu ensino centra-se em temas como Compreen-

der e Influenciar os Clientes, Economia Compor-

tamental, Customer Insight, Estratégias de Orien-

tação do Mercado, Gestão de Marketing, Foco no 

Cliente, e Psicologia do Consumidor. Leccionou 

estes e outros temas a seniores, ao nível médio, 

e aos executivos juniores que se encontram em 

programas executivos específicos para empresas, 

programas executivos internos, e programas exe-

cutivos com inscrições abertas em muitos países 

de todo o mundo. Também é frequentemente 

orador em conferências profissionais e lecciona 

aos estudantes de MBA executivo, de MBA, do 

ensino universitário e de doutoramento. 

A pesquisa académica de Ziv aborda a economia 

comportamental e as suas implicações no marke-

ting e na administração pública. A sua pesquisa 

tem sido amplamente divulgada nas principais 

publicações académicas de marketing e em pu-

blicações de referência. Recebeu diversas men-

ções honrosas devido à sua pesquisa, incluindo o 

Prémio O’Dell (a publicação no JMR – Journal of 

Marketing Research - tornou-se na contribuição a 

longo prazo mais significativa para a teoria, meto-

dologia e/ou práticas do marketing; considerado 

o prémio de investigação anual de maior prestígio 

na área). Já deteve o cargo de Editor Associado 

do Journal of Marketing Research, Editor Consul-

tor do Journal of Behavioral Decision Making, e 

colaborador editorial e membro do conselho de 

diversos outros jornais importantes. Também rece-

beu o Prémio Outstanding Reviewer do Journal of 

Consumer Research. Foi Editor Convidado de arti-

gos em diversas publicações importantes, e habi-

tualmente colabora em artigos de diversos jornais, 

organizações internacionais de financiamento, 

prémios de dissertação, bem como a divulgação e 

gestão de casos em várias universidades.

A obra de Ziv tem sido destacada em muitos 

meios de comunicação internacionais: Wall St. 

Journal, NY Times, Financial Times, Washing-

ton Post, LA Times, Intl. Herald Tribune, The 

Guardian, Daily Telegraph, Economist, Scien-

tific American, Popular Science, Newsweek, 

Businessweek, NPR, BBC, MSNBC, Bloomberg, 

ABC, CTV, WebMD, e National Center for Policy 

Analysis, bem como  em vários livros e blogs.

key Points
· Os clientes preferem basear as suas escolhas numa única razão simples. Este é um princípio simples, mas que tem implicações interessantes para os marketeers.
· O conjunto de escolhas dos clientes pode e deve ser gerido estrategicamente.
· O contexto no qual os vendedores apresentam os produtos pode influenciar radicalmente as vendas.
· Apesar dos clientes preferirem ter mais opções de escolha, oferecer mais opções pode significar diminuição nas vendas globais em situações comuns.
· Um conjunto de escolhas geridas de uma forma inteligente pode consistir em muitas opções sem que isso signifique baixar as vendas.

Ziv possui uma Licenciatura (com honra) em En-

genharia e Gestão Industrial pelo Technion-I.I.T, 

um mestrado e doutoramento em administra-

ção de empresas pela Universidade da Califór-

nia, em Berkeley. Anteriormente à sua carreira 

académica, trabalhou durante vários anos em 

vendas e marketing. Antes de ingressar no IN-

SEAD, foi Professor Associado de Marketing na 

Universidade de Duke.

influenciar os Clientes

Será aprofundado o conceito da Escolha Base-

ada na Razão, um princípio fundamental subja-

cente no pensamento humano e na tomada de 

decisão. Este demostra que as pessoas prefe-

rem as decisões que são baseadas numa única 

e simples razão. Este princípio será explorado, 

bem como algumas das suas implicações, tal 

como os Efeitos do Contexto, a Tirania da Es-

colha, e Menos é Mais, e verificar-se-á como é 

possível fornecer ferramentas poderosas e con-

cretas aos marketeers, para influenciar signifi-

cativamente as escolhas dos clientes. O amplo 

objectivo desta apresentação consiste em de-

monstrar aos marketeers o profundo valor dos 

“insights” psicológicos.

Ziv Carmon
Professor de Marketing
Professor Catedrático de Marketing em memória de Erin Anderson no INSEAD



É um apaixonado pela inovação no retalho e 

no marketing. As suas credenciais não provêm 

apenas da sua carreira académica, mas também 

do seu fascínio pela concepção de conceitos 

inovadores na área do retalho. Na sua opinião, 

a teoria e a prática são duas faces da mesma 

moeda, ambas colocam o cliente no centro 

como alvo. Para ele o objectivo da inovação é 

aumentar substancialmente a qualidade de vida 

dos clientes. 

Em 1976, após concluir os seus estudos (BBA e 

MBA pela ESADE), iniciou a sua carreira como 

consultor em Lleida, uma pequena cidade. O 

seu primeiro cliente foi a Supsa, uma pequena 

cadeia de retalho que mais tarde conquistou 

o Prémio Mundial de marketing electrónico. 

Posteriormente completou os seus estudos na 

Universidade de Stirling (Reino Unido), com um 

MBA na área do retalho, e estudou métodos 

activos de aprendizagem no Harvard Business 

School (EUA). Actualmente é Professor Asso-

ciado na ESADE, onde lecciona sobre “Inovação 

no Retalho” e “Inovação no Marketing” e é pro-

fessor convidado no SDA Bocconi (Itália). An-

teriormente também leccionou na Universidade 

de Edimburgo (Reino Unido), Universidade de 

St. Gallen (Suíça), HEC (França), Universidade 

de Viena (Áustria), Academia Nacional (Mosco-

vo) e Universidade de Gestão de Singapura. 

Lluis tem colaborado, em 25 países, como con-

sultor em projectos seleccionados e relaciona-

dos com a inovação, entre outras destacam-se 

as seguintes empresas: Asics, Bayer, Bimbo, 

Camper, Cepsa, Coca-Cola, Danone, Esteve 

pharmacy, General Optica, Inditex (Zara, ...), 

Heineken (It), Ikea (CH), Imaginarium, La Caixa, 

Mabel, Meliá internat hotels, Mercadona, Nes-

tlé (E & CH), International Olympic Commibee 

(CH), Pans & Company, Roca, Sara Lee, Sentosa 

island (Sing), Sonae (Pt), Sylvania (Ger), Tata re-

tail (Ind), Turismo de España, Unilever Europe, 

Valentine CIN (Pt), Victorio & Lucchino Men. 

key Points
· Como os seres humanos (os clientes) tomam decisões de compra relacionadas com os produtos ou serviços?
· Como a minha marca / serviço / loja pode ser o preferido dos clientes?
· Um novo ser humano: o cliente “OnOff” e as implicações para o negócio.
· Que tipo de estratégia cross-channel é o mais adequado para o novo cliente OnOff?
· Da “segmentação de clientes” ao “crescimento dos clientes”. As próximas práticas no “marketing baseado na não-consciência”.

O marketing não-consciente aplicado 

à inovação no retalho e ao multicanal 

Nos livros de Harry Potter há pessoas mágicas de 

sangue puro, os Muggles (pessoas que não per-

tencem à comunidade mágica), e os Half-Bloods. 

Estes últimos são pessoas com capacidades má-

gicas, mas com antepassados convencionais. 

Esta sessão é pensada nos Half-Bloods. Um 

encontro - legal mas impertinente - de colegas 

com potencial mágico que pode ser utilizado na 

criação de um futuro melhor. Este é o objectivo 

da gestão, não é? 

Aqui não irá encontrar certezas absolutas, mas 

sim praticar a curiosidade, estimular a reflexão 

e estimular a imaginação para explorar a base 

e algumas práticas que Lluis ousa dizer serem 

o paradigma do marketing sem adjectivos, ou 

sufixos: marketing baseado na não-consciência. 

Uma abordagem humana, mais mágica e, por-

tanto, mais eficaz.

Lluis Martinez-Ribes
Retail Innovation Expert

the MuLtiChanneL OPPORtunitY

Miguel Osório é administrador de Marketing da 

Sonae MC com o pelouro de Internacionalização 

da marca Continente.

Licenciado em Economia, com especialidade 

em Economia de Empresa na área Financeira e 

Marketing pela Faculdade de Economia da Uni-

versidade de Lisboa, e com um curso em Gene-

ral Management Program da Harvard Business 

School, Miguel Osório iniciou a sua carreira pro-

fissional, no Citibank Portugal e posteriormen-

te assumiu funções de Consultor na Andersen 

Consulting.

Desde 1999, ingressou na Modelo e Continente 

como Advertising Manager da insígnia Conti-

nente e assumindo porteriormente a Direção de 

Publicidade da Sonae MC, ficando responsável 

por toda a comunicação e atividade promocio-

nal das marcas Continente, Modelo, Modelo Bon-

jour, Worten, Sport Zone, Vobis e Modalfa. Foi  

Director de Marketing e Expansão da Modalfa e 

da Zippy, liderando o processo de rebranding, 

desenvolvimento e implementação dos novos 

conceitos de lojas das duas marcas e Diretor de 

Marketing dos supermercados Modelo. A partir 

2008, é nomeado Diretor de Marketing da Sonae 

Distribuição Retalho Alimentar, tendo como fun-

ção gerir as marcas Continente, Modelo e Mode-

lo Bonjour em todas as vertentes da comunica-

ção, cargo que ocupou até 2011. Miguel Osório 

foi  Marketeer do Ano 2012 e Personalidade do 

Ano em Marketing, este último atribuído pelos 

Prémios Meios & Publicidade, em 2011. 

Manifestando uma forte sensibilidade e adesão 

aos princípios de responsabilidade social e de 

formação, Miguel Osório ocupa também um 

conjunto de cargos de relevância em associa-

ções, organizações e entidades de renome, en-

tre os quais se destacam: Membro do Conselho 

Fiscal da Associação do Hospital de Crianças 

Maria Pia, desde 2003 data que coincide com 

o lançamento da Missão Sorriso, e colaborador 

nos programas de formação para executivos 

Porto Business School, enquanto responsável de 

media do Grupo Sonae.

key Points
· A área digital tem crescido nos orçamentos de marketing das empresas, que acreditam ser uma grande ferramenta de comunicação para chegar aos consumidores.
· A quebra do consumo privado é um desafio para todos os retalhistas. A solução passa por manter os objetivos de crescimento, prosseguindo com uma estratégia digital 
  que potencie o retorno dos canais digitais.
· O enfoque que esteve na génese do retalho moderno não vai mudar: o cliente permanecerá no centro da atividade. 
· No futuro, o retalho ficará mais próximo do cliente, com novas formas de ligação, novos pontos de contato e mais serviço.

estratégia digital e fidelização de clientes

Nesta apresentação Miguel Osório abordará as no-

vas necessidades dos consumidores, as inovações 

de serviço, os cartões, os dipositivos móveis no re-

talho, as campanhas de desconto, as plataformas 

online e as parceiras que são uma constante pro-

cura de antecipação das necessidades dos clientes 

e, ao mesmo tempo, das suas mudanças de perfil. 

Nos próximos anos, a tecnologia desempenhará 

um papel fundamental, permitindo uma conver-

gência entre os mundos físico e virtual. Desen-

volver-se-ão aplicações de suporte à compra que 

permitam que a procura de produtos, a experimen-

tação e o pagamento se aproximem da compra físi-

ca. Vivemos momentos de incerteza, fruto do clima 

de austeridade que pode afetar o comportamento 

dos consumidores, No entanto, o enfoque que es-

teve na génese do retalho moderno não vai mudar: 

o cliente permanecerá no centro da actividade. 

No futuro, o retalho ficará mais próximo do 

cliente, com novas formas de ligação, novos 

pontos de contacto e mais serviço.

Miguel Osório
Administrador de Marketing da Sonae MC

ORADORES
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CASE
STUDIES

Twitter

O Twitter mudou a forma como comunicamos e como consumimos a informação. É ao vivo, é pú-

blico, potencia a conversação e capta em tempo real os acontecimentos do mundo. No Twitter, o 

conteúdo pago é uma amplificação do seu equivalente orgânico e as marcas agregam-se ao Twitter 

para lançar produtos, criar canais de atendimento ao cliente e revelar conteúdos exclusivos - com um 

objectivo final comum, ou seja, criar compromissos significativos com os consumidores. A apresen-

tação de Pepe vai ajudar as marcas a compreenderem o potencial da plataforma e como a aproveitar 

para encontrar as pessoas certas, na hora certa, com o conteúdo certo.

Orador: Pepe Lopez de Ayala · Managing Director Iberia · Twitter

LinkedIn

Fundado em 2003, o LinkedIn conecta profissionais do mundo inteiro, tornando-os mais produtivos 

e bem-sucedidos. Com mais de 259 milhões de utilizadores no mundo, incluindo executivos de todas 

as empresas da Fortune 500, o LinkedIn é a maior rede profissional da Internet. A empresa possui 

um modelo de negócios diversificado, onde a receita provém de Soluções de Talentos, Soluções de 

Marketing e Subscrições Premium de produtos. Com sede em Silicon Valley, o LinkedIn possui tam-

bém filiais em todo o mundo.

Orador: Sara Harmon · Head · LinkedIn Iberia

TripAdvisor

TripAdvisor® é o maior site de viagens do mundo, permite aos viajantes planearem e fazerem a 

viagem perfeita. O TripAdvisor oferece dicas confiáveis de viajantes reais e uma ampla variedade 

de opções de viagem e recursos de planeamento, além de contar com links ininterruptos para as 

ferramentas de reserva. Os sites com a marca do TripAdvisor formam a maior comunidade de via-

gens do mundo, com mais de 260 milhões de visitantes exclusivos por mês e mais de 125 milhões de 

avaliações e opiniões sobre mais de 3,1 milhões de restaurantes, hotéis e pontos turísticos. Os sites 

operam em 34 países em todo o mundo, incluindo a China em daodao.com. O TripAdvisor também 

inclui o TripAdvisor for Business, um sector que se dedica a divulgar à indústria turística o acesso aos 

milhões de visitantes mensais do TripAdvisor.

Orador: Fernando Oliveira · Strategic Partnerships · TripAdvisor

Whole Foods

Fundada em 1980, em Austin no Texas, a Whole Foods Market é líder de retalho alimentar natural e 

orgânico. O lema da empresa “Whole Foods, Whole People, Whole Planet”™ transmite a missão de 

garantir a satisfação e saúde do cliente, de formar equipas de excelência e colaboradores felizes, 

de aumentar o valor para os accionistas, de apoiar a comunidade e de melhorar o meio ambiente. 

Graças à empresa e aos mais de 73.000 Membros de equipa, a Whole Foods Market foi classificada 

como uma das “100 melhores empresas para se trabalhar” na América, durante 15 anos consecutivos. 

Esta é uma distinção da revista FORTUNE.

Orador: Bill Tolany · Head of Promotional Commerce · Whole Foods



FREE
WORKSHOPS

O FORuM TRenDS é um importante espaço de debate sobre as principais 

tendências do mercado global. 

nesta edição alguns dos maiores protagonistas irão discutir as tendências 

do retalho, num debate único e indispensável.
· Incluído no evento

· Marcação obrigatória

· número de participações limitadas

RETAIL
TRENDS
FORUM
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Oradores: 
Susana Voces · Head of Merchant Development · eBay espanha

estanis Martín de nicolás · Dir. Geral · PayPal espanha e Portugal 

João Günther Amaral · Head of Innovation · Sonae

Bill Tolany · Head of Promotional Commerce · Whole Foods

keY POints 
· O papel do telemóvel no percurso-de-compra - como os 

  compradores utilizam o telemóvel para efectuar compras, 

  e como querem utilizá-los

· O comprador multicanal - como está a mudar o comportamento 

  do comprador. O papel da tecnologia instore. Como é utilizada 

  e porquê

· O papel dos media - qual o impacto na imagem da marca 

  e qual a influência no comportamento do comprador

· O cumprimento como um diferenciador - as tendências 

  emergentes no cumprimento de pedidos - recolha instore, etc.

· Os melhores exemplos do retalho multicanal

· Omnicanal vs. Multicanal – qual é a diferença

· O aparecimento do comprador perfeito

· O surgimento do comprador a qualquer momento, 

  em qualquer lugar
Moderador:
Malcolm Pinkerton · Research Dir. · e-Commerce at Planet Retail

Duração: 60 minutos

Orador: 
Ignacio Ochoa · Industry Manager Retail · Google

Moderador: 
Isabel Trigo de Morais · Directora Geral · APeD

Duração: 60 minutos

keY POints 
· Porque é que alguns sectores são mais desenvolvidos 

  do que outros? Será uma questão de procura 

  ou de oferta de produtos?

· As implicações dos mult-dispositivos e do multicanal 

  na complexidade das deslocações das compras 

· A nova geração (Generação C) consome media e obtém 

  informações de diferentes formas: uma oportunidade 

  para os retalhistas? 

· Como os procedimentos internos e a política podem 

  prejudicar os retalhistas do multicanal, aproveitando 

  a internet como um canal de aquisição e retenção

uMa PeRsPeCtiva dO GOOGLe sOBRe e-COMMeRCe 
e O seCtOR dO RetaLhO



Os workshops livres versarão sobre temas que marcam a agenda 

pela relevância e actualidade.
· Incluído no evento

· Marcação obrigatória

· número de participações limitadas

QSP SUMMIT 2014 · VIII CONFERÊNCIA INTERNACIONAL

FREE
WORKSHOPS

Oradores: 
Sarah Harmon · Head · LinkedIn Iberia 

Adrian Arias · Key Account Manager Iberia · LinkedIn

Oradores:
António Jácomo · Prof. e investigador no Centro de 

Investigação de Bioética (GIB) · Instituto de Bioética da univ. 

Católica Portuguesa 

Carlos Amaral Dias · Professor Universitário e Psicanalista

Rui Manuel Cardoso Vaz · Director do Serviço 

de Neurocirurgia · Hospital S. João

Moderador: 
Pedro Caramez  · Digital Marketing Consultant 

Duração: 60 minutos

Moderador: 
Carlos Coelho · Presidente · Ivity Brand Corp

Duração: 60 minutos

keY POints 
· Os desafios actuais das Empresas e como é que o LinkedIn 

  pode ajudar

· Visão do LinkedIn, LinkedIn Talent Solutions

· Social Media e Employer Branding

keY POints 
· Serão as marcas lixo da sociedade de consumo ou serão 

  um super-alimento da alma?

· Será que enquanto consumidores somos todos mentirosos 

  e esquizofrénicos?

· Será que o homem racional foi um mito do século XX 

  e estamos perante o surgimento de um novo mundo onde 

  o homem emocional assumirá que a sua mais poderosa 

  folha de cálculo é a intuição?

· Será que no futuro iremos criar neuromarcas?

ReCRuitMent On Linkedin

Out Of the BOx
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PRIVATE
WORKSHOPS

Moderador: 
João Catalão · Presidente · POPAI

Duração: 60 minutos

Orador: 
Bob Phibbs · The Retail Doctor

keY POints 
· Tecnologia vs. Humanos
A experiência do consumidor no ponto de venda é 

fundamental, porque é a última oportunidade que os 

retalhistas têm para impressionar os seus clientes. Se 

esperar muito tempo, pode perder o cliente. Empurre-os 

rapidamente e perca os add-ons. Quais são os desafios do 

checkout móvel versus checkout humano?

RetaiLinG

Orador: 
Rafael del Rey · Director Geral do Observatório Espanhol 

do Mercado do Vinho (OeMv)

Moderador: 
Manuel Pinheiro · Presidente da Andovi - Associação Nacional 

das Denominações de Origem Vitivinícolas e Presidente da 

CVRVV - Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes

Duração: 60 minutos

keY POints 
· A Europa é um player ultrapassado face ao novo mundo, 

  condenado a mercados de nicho?

· Novos mercados a considerar? A África, a América Latina

· O vinho e o ambiente: vamos exportar a granel para 

  engarrafar no destino?

· Comunicar o vinho e saúde: como valorizar o mercado no 

  contexto de vinho com moderação?

· Novos segmentos no mercado? Vinhos com menos álcool? 

  Espumantes?

· A distribuição moderna nos vinhos

ROund taBLe - Wine seCtOR

Os workshops privados versarão sobre temáticas específicas, 

são destinados a sponsors e convidados.
· Marcação obrigatória

· número de participações limitadas
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Orador: 
Joan Fernández náger · Director de Área Geral do Hospital 

Universitari Vall d’Hebron

Moderadores: 
José Artur Paiva · Director do Serviço Autónomo de Urgência 

e Cuidados Intensivos · Centro Hospitalar São João

Duarte Araújo · Consultor Multipessoal · Grupo espírito Santo

Duração: 60 minutos

O Hospital Universitario Vall d’Hebron é um complexo público 

de saúde, educação e investigação do Instituto de Saúde 

Catalão, com sede em Barcelona. Possui mais de 1000 camas, 

uma equipa de cerca 7.000 profissionais e um orçamento de 

540 milhões de euros no ano de 2013.

É o maior complexo hospitalar da Catalunha e um dos maiores 

de Espanha.

Fornece assistência hospitalar básica a uma população de 

mais de 400.000 pessoas e presta serviços terciários aos 

pacientes do resto da Catalunha e Espanha. Estrutura-se em 

4 grandes áreas de saúde (Área Geral, Área Materno-Infantil, 

Área de Traumatologia e Unidade de Cirurgia Ambulatória 

do Parque de Saúde de Pere Virgili Saúde), dois centros do 

Instituto de Pesquisa e a sede educacional da Universidade 

Autónoma de Barcelona.

Recentemente foi revisto todo o plano estratégico, de forma 

a adaptá-lo ao Plano de Saúde do Departamento de Saúde 

da Administração da Catalunha, ao contexto sócio-económico 

da indústria e às mudanças nas expectativas dos cidadãos, 

onde a competitividade, a sustentabilidade, o recrutamento e 

retenção de talentos e os cuidados terciários são fundamentais, 

sem esquecer a qualidade e a segurança clínica.

Neste workshop serão abordados todos estes aspectos 

estratégicos, com foco nas áreas mais inovadoras (clínica 

genética e molecular, diagnóstico e tratamento de doenças, 

etc.), bem como a abordagem à Rede Regional (aliança 

estratégica com outros profissionais da saúde da região). 

Por fim serão analisados projectos específicos susceptíveis 

de criar interesse, tal como o processo de centralização dos 

Laboratórios Clínicos, a implementação de um novo modelo 

de gestão do serviço de urgência e o sistema de informações 

clínicas disponível para os profissionais.

keY POints 
O Hospital universitário Vall d’Hebron é um grande hospital

público terciário da Catalunha.

· Como tal, deve adaptar a sua estratégia às circunstâncias 

  actuais? Porquê e como?

· Quais foram as principais mudanças efectuadas pelo Vall 

  d’Hebron na sua reformulação estratégica? 

· Quais são os principais factores para manter a liderança na 

  assistência, no ensino e na pesquisa hospitalar?

· Podemos fazer tudo isto sozinhos? 

· Que projectos do sector exemplificam o desenvolvimento 

  estratégico realizado?

GestãO hOsPitaLaR
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16h30
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Retailing
Bob Phibbs
Moderação: João Catalão

Round table - Wine sector
Rafael del Rey 
Moderação: Manuel Pinheiro

Gestão hospitalar
Joan Fernández náger
Moderação: Duarte Araújo 
e José Artur Paiva

* Acesso livre e gratuito para participantes credenciados mediante marcação prévia e sujeito a disponibilidade.
** Acesso restrito apenas a sponsors e convidados.

the MuLtiChanneL OPPORtunitY

e

e

e

Credenciação

Abertura

Bob Phibbs  

Case LinkedIn

Coffee Break

Lluis Martinez-Ribes 

Case Twitter

Pausa e Sessão 
de Autógrafos

Workshops 
e Retail Trends Forum

Miguel Osório

Case Whole Foods 

Coffee Break

Ziv Carmon

Case TripAdvisor 

Encerramento

HORAS

Retail trends forum
eBay/Sonae/PayPal/
Whole Foods
Moderação: Malcolm Pinkerton 

Recruitment on Linkedin 
Sarah Harmon
Adrian Arias    
Moderação: Pedro Caramez

Out of the Box  
Rui Vaz
António Jácomo
Carlos Amaral Dias 
Moderação: Carlos Coelho

uma perspectiva 
do Google sobre eCommerce 
e o sector do Retalho
Ignacio Ochoa 
Moderação: Ana Isabel 
Trigo de Morais

a

B

C
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INSCRIÇÕES

Para se inscrever, deverá enviar a ficha em anexo - ou fazer download em www.qspmarketing.pt/

summit - juntamente com o comprovativo de pagamento, para o email, fax ou morada indicados.

fORMa de PaGaMentO

Transferência bancária ou cheque à ordem:

QsP – Consultoria de Marketing, Lda.

NIB: 0007 0000 00060757406 23

IBAN: PT50 0007 0000 0006 0757 4062 3

Linha de Apoio: 91 625 2000 (09h30-19h00)

Fax: 226 108 552

E-Mail: conferencia@qspmarketing.pt

QSP – Consultoria de Marketing, Lda.

Av. Boavista, 1167, 4º andar, sala 5

4100-130 Porto

www.qspmarketing.pt/summit

PROtOCOLOs

ACePI  · Associação do Comércio Electrónico e da Publicidade Interactiva

AeP  · Associação Empresarial de Portugal

AnPMe  · Associação Nacional das Pequenas e Médias Empresas

APCOR  · Associação Portuguesa de Cortiça

APPM  · Associação Portuguesa de Profissionais de Marketing

ATP  · Associação Têxtil e Vestuário de Portugal

CCLB  · Câmara de Comércio Luso-Britânica

Descontos de 10% em passes empresa e 15% em passes individuais, não acumulável com compra antecipada.

O Passe inCLui:

· Acesso a toda a conferência

· Pasta com dossier da conferência

· Coffee breaks

· Diploma de participação

· Acesso livre à área de exposição

· Workshops livres de acordo com disponibilidade

· Internet Wireless Free

Lotação limitada

Almoço não incluído

nOtas

· O conteúdo das apresentações é da exclusiva responsabilidade dos oradores.

· Por motivos de força maior poderão ocorrer pequenas alterações no programa.

· Para mais informações sobre a agenda do evento, por favor, consulte o site: 

  www.qspmarketing.pt/summit

· Nº de inscrições limitado à lotação do auditório.

TRADUÇÃO SIMULTÂNEA NA LÍNGUA INGLESA 
NO AUDITÓRIO PRINCIPAL E WORKSHOPS PRIVADOS.

QSP SUMMIT 2014 · VIII CONFERÊNCIA INTERNACIONAL

PASSe PReÇO 
COMPRA AnTeCIPADA 
ATÉ 14 De FeVeReIRO

 Individual 550€ 480€

 Corporate (3) 1.500€ 1.300€

 PREMIUM (10) 4.100€ -

 Acresce IVA em vigor.
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PROtOCOLOs

ACePI  · Associação do Comércio Electrónico e da Publicidade Interactiva

AeP  · Associação Empresarial de Portugal

AnPMe  · Associação Nacional das Pequenas e Médias Empresas

APCOR  · Associação Portuguesa de Cortiça

APPM  · Associação Portuguesa de Profissionais de Marketing

ATP  · Associação Têxtil e Vestuário de Portugal

CCLB  · Câmara de Comércio Luso-Britânica

MAIN SPONSOR
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INSTITUTIONAL SUPPORT

SUPPORT

TRANSLATIONS

OFFICIAL 
HOTEL

MEDIA PARTNERS


