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4 milhões de produtos classificados

O QUE É O ETIM
SEMINÁRIO INTERNACIONAL SPEED UP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 4.0

O ETIM é uma estrutura normalizada que inclui todas as características próprias de produtos
técnicos.

APCMC - Speed Up Materiais de Construção 4.0

Apresentador
Notas de apresentação
2BAO ETIM foi criado em 1995, na Holanda, e rapidamente se tornou o standard de classificação de produtos técnicos a nível europeu. Hoje a implementação do modelo já deu o salto para fora da Europa e está em pleno desenvolvimento nos países da América do Norte e, desde 2021, Austrália e Nova Zelândia. Com a (previsível) expansão do modelo para a Ásia, a compatibilidade na transmissão de informação associada aos produtos será garantida pelo ETIM, tanto para importadores, agentes e distribuidores de material. 



O QUE É O ETIM

Informação completa

Independente de marcas

Evolução constante

Standard global

Multissetorial

O ETIM é uma estrutura normalizada que inclui todas as características próprias de produtos
técnicos.
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Apresentador
Notas de apresentação
O ETIM é uma estrutura normalizada que inclui todas as características próprias de produtos técnicos. Desta forma um fabricante (ou importador) pode associar aos seus produtos toda a informação a eles inerentes, relativa tanto ao seu fabrico, como ao seu funcionamento. Este modelo, embora evolua com as necessidades das marcas é completamente independente delas, garantindo uma informação isenta, comunicada de forma standard, evitando erros e promovendo rapidez e eficiência.



VALOR ACRESCENTADO PELO ETIM

Minimização dos custos com 
erros de encomendas e entregas

Informação completa e detalhada 
da oferta

Atualização automática da 
informação

A utilização do ETIM é transversal a diversos setores das empresas. A flexibilidade que
permite implementar nas diversas áreas, traduz-se em evidentes ganhos de eficiência.
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E porque é que é tão essencial? Porque permite transformar produtos em informação, que por sua vez pode ser utilizada nos mais variados processos das empresas, conferindo-lhes vantagens competitivas num mercado impulsionado pela informação e pelo seu tratamento:- Minimização dos custos com erros de encomendas e entregas;- Informação completa e detalhada da oferta;- Atualização automática da informação, evitando duplicação de trabalho com a importação direta para os sistemas informáticos das empresas;



VALOR ACRESCENTADO PELO ETIM

Otimização da gestão de catálogo

Suporte de marketing

Análise estatística

Multilingue

Global

Um modelo independente, evolutivo e global.
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Otimização da gestão de catálogoSuporte de marketingAnálise estatísticaMultilingueGlobal



MEMBROS DO ETIM PORTUGAL

Membros do ETIM Internacional

Vantagem competitiva num mercado 
global

A AGEFE e a APCMC representam Portugal na organização ETIM Internacional (que inclui 36
associações de 26 países-membros) e é uma voz na defesa dos interesses dos seus associados.
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Notas de apresentação
Decidiu, então, a AGEFE tomar para si a responsabilidade da sua representação em Portugal para o sector eletrotécnico.Os associados da AGEFE são agora, através da associação, membros da organização ETIM Internacional, da qual fazem já parte 26 países e todos os anos este grupo vai aumentando.A AGEFE tem assento na Assembleia Geral da organização ETIM Internacional e uma voz na defesa dos interesses dos seus associados.Esta aposta da AGEFE também é sustentada pelo facto deste modelo ser “future proof”, sendo um dos seus principais eixos de desenvolvimento nas “Classes de Modelação” – que utiliza um conjunto de informações físicas dos produtos que permitem que estes sejam integrados em softwares de simulação de projeto em 3D, uma forma preditiva de projeto, nas fases de conceção, construção, manutenção e, mesmo, utilização. A metodologia BIM, cuja adoção está em franca expansão, afirma-se como o ponto de convergência dos projetos das várias especialidades.Desta forma está garantida para os associados da AGEFE uma vantagem competitiva num mercado cada vez mais global, no qual a informação e a sua organização são determinantes para aumentar a produtividade do negócio.



ETIM PORTUGAL

Lançamento do site ETIM Portugal

Criação de lista de FAQ

Estabelecimento da presença do 
ETIM Portugal nas redes sociais

Criação regular de conteúdo

Bases da divulgação do modelo ETIM em Portugal
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Notas de apresentação
No primeiro ano de atividade foram desenvolvidas inúmeras atividades no sentido de dinamizar a divulgação do modelo ETIM, tanto a nível institucional, como a nível local. Elenco algumas como exemplo:(desenvolvimento breve de algumas delas durante a apresentação)- Tradução do Modelo para Português – edições 7 e 8- Lançamento do site ETIM Portugal- Estabelecimento da presença do ETIM Portugal nas redes sociais- Lista de FAQ- Acesso a formação para o ETIM Internacional- Criação regular de conteúdo - Participação nas Assembleias Gerais do ETIM Internacional- Participação nas reuniões de Comité Técnico do ETIM Internacional- Participação no Comité Especializado BMEcat- Implementação do plano de divulgação entre os associados da AGEFE- Identificação das questões mais prementes entre os associados da AGEFE- Apresentações dedicadas, adaptadas às necessidades dos associados que demonstraram interesse em iniciar o caminho- Promoção de reuniões de esclarecimento técnico entre associados e seus fornecedores de soluções informáticas- Criação de templates de classificação- Divulgação do ETIM pelos principais fornecedores de software ERP- Desenvolvimento de um piloto de interface com um integrador de IT- Promoção da disponibilização dos ficheiros de classificação por parte dos Fabricantes/Importadores- Suporte a fabricantes na verificação dos seus ficheiros de classificação- Estabelecimento de relação com fornecedores locais de ferramentas de softwareTodas estas (e outras) ações foram desenvolvidas enquanto decorriam uma série de contactos, agora já no sentido de perceber junto dos associados, se (e como) é que poderíamos desenvolver trabalho prático no sentido de acelerar todo este processo, resultando na criação de uma comunidade ETIM Portugal, que permitirá facilitar as dinâmicas laterais entre os stakeholders com a responsabilidade de desenvolver os processos ligados ao ETIM nas suas respetivas empresas e contribuir, numa dinâmica colaborativa, para o bem comum do nosso segmento, participando em ações particulares, como seja a melhoria da tradução do modelo, o estabelecimento do paralelo entre as famílias de produtos da AGEFE e as classes do ETIM, resultando num melhor conhecimento estatístico. De uma forma geral, garantindo que a qualidade de informação seja cada vez melhor e mais disponível.(- Lançamento de uma “Comunidade ETIM”, constituída por colaboradores de Fabricantes/Importadores e Distribuidores Grossistas, de forma a agilizar contatos, partilhar conhecimento e contribuir para o desenvolvimento do ETIM Portugal de uma forma colaborativa)



ETIM PORTUGAL

Implementação do plano de 
divulgação ETIM

Identificação das questões 
mais prementes entre os 
associados da AGEFE

Apresentações dedicadas
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ETIM PORTUGAL

Reuniões de esclarecimento 
técnico

Criação de templates de 
classificação

Divulgação do ETIM pelos 
principais fornecedores de 
software ERP

Relação com fornecedores locais 
de software
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ETIM PORTUGAL

Desenvolvimento de um piloto de 
interface

Análise da disponibilidade dos 
ficheiros por parte dos Fabricantes 
/ Importadores

Suporte na verificação de ficheiros 
de classificação

Tradução do modelo para Português

SEMINÁRIO INTERNACIONAL SPEED UP MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 4.0

Bases da divulgação do modelo ETIM em Portugal

APCMC - Speed Up Materiais de Construção 4.0

Apresentador
Notas de apresentação
No primeiro ano de atividade foram desenvolvidas inúmeras atividades no sentido de dinamizar a divulgação do modelo ETIM, tanto a nível institucional, como a nível local. Elenco algumas como exemplo:(desenvolvimento breve de algumas delas durante a apresentação)- Tradução do Modelo para Português – edições 7 e 8- Lançamento do site ETIM Portugal- Estabelecimento da presença do ETIM Portugal nas redes sociais- Lista de FAQ- Acesso a formação para o ETIM Internacional- Criação regular de conteúdo - Participação nas Assembleias Gerais do ETIM Internacional- Participação nas reuniões de Comité Técnico do ETIM Internacional- Participação no Comité Especializado BMEcat- Implementação do plano de divulgação entre os associados da AGEFE- Identificação das questões mais prementes entre os associados da AGEFE- Apresentações dedicadas, adaptadas às necessidades dos associados que demonstraram interesse em iniciar o caminho- Promoção de reuniões de esclarecimento técnico entre associados e seus fornecedores de soluções informáticas- Criação de templates de classificação- Divulgação do ETIM pelos principais fornecedores de software ERP- Desenvolvimento de um piloto de interface com um integrador de IT- Promoção da disponibilização dos ficheiros de classificação por parte dos Fabricantes/Importadores- Suporte a fabricantes na verificação dos seus ficheiros de classificação- Estabelecimento de relação com fornecedores locais de ferramentas de softwareTodas estas (e outras) ações foram desenvolvidas enquanto decorriam uma série de contactos, agora já no sentido de perceber junto dos associados, se (e como) é que poderíamos desenvolver trabalho prático no sentido de acelerar todo este processo, resultando na criação de uma comunidade ETIM Portugal, que permitirá facilitar as dinâmicas laterais entre os stakeholders com a responsabilidade de desenvolver os processos ligados ao ETIM nas suas respetivas empresas e contribuir, numa dinâmica colaborativa, para o bem comum do nosso segmento, participando em ações particulares, como seja a melhoria da tradução do modelo, o estabelecimento do paralelo entre as famílias de produtos da AGEFE e as classes do ETIM, resultando num melhor conhecimento estatístico. De uma forma geral, garantindo que a qualidade de informação seja cada vez melhor e mais disponível.(- Lançamento de uma “Comunidade ETIM”, constituída por colaboradores de Fabricantes/Importadores e Distribuidores Grossistas, de forma a agilizar contatos, partilhar conhecimento e contribuir para o desenvolvimento do ETIM Portugal de uma forma colaborativa)



COMUNIDADE ETIM PORTUGAL

Melhoria contínua

Novas aplicações

Conhecimento estatístico 
melhorado

Espírito colaborativo e 
crescimento apoiado 

Uma missão desta natureza oferece uma série de desafios e, com eles, uma série de
oportunidades.
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O MOMENTO É AGORA!

Tomar o controlo

Organizar

Agarrar a oportunidade

Preparar o Futuro

Crescer!
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Hoje o mercado é global. A estratégia é global.
As oportunidades estão aí para serem aproveitadas pelos mais rápidos e mais bem preparados.
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Apresentador
Notas de apresentação
Todos queremos crescer. As empresas querem vender mais e melhor, as associações querem mais associados, etc. Para conseguirem atingir o estatuto atual foi necessário lutar, tomar decisões difíceis e muitas vezes recuperar de revezes que teriam derrubado outros em circunstâncias semelhantes. O que distingue os resilientes é a sua atitude perante os desafios. Sejam os desafios criados pela concorrência, pelos clientes ou pela sua própria estrutura. Hoje o mercado é global – facto que influencia, por exemplo, as margens dos negócios. A rentabilidade da operação é um dos fatores determinantes da sua capacidade de resiliência. Todos os aspetos do negócio devem ser continuamente escrutinados e otimizados – o que constitui em si mesmo um desafio: imaginar formas de promover o crescimento orgânico, evitando gerar estrutura. Isto consegue-se, por exemplo, pela adoção de ferramentas mais eficientes, pela desmaterialização dos processos, pela utilização de formas diferentes de comunicar com o mercado, estabelecendo diferenciação da concorrência. Não é uma lista exaustiva, mas são medidas incontornáveis – algumas a curto prazo.Cada empresa tem de fazer este caminho por si. Quanto mais não seja por uma questão de identidade própria. No entanto há um ponto comum que deve ser aproveitado nesta evolução: o ETIM. O ETIM constitui uma fundação sólida para a construção de um edifício de processos eficientes.Não é por acaso que a maioria dos fabricantes e importadores associados da AGEFE (quase 60%) são utilizadores do modelo ETIM e uma quantidade cada vez mais significativa de grossistas estejam a trabalhar na adaptação dos seus sistemas para aproveitarem os benefícios do modelo (alguns já em plena integração). Isto para não falar de empresas fora do universo AGEFE que são, igualmente, utilizadores do modelo ETIM, mas não têm o estatuto de membro do ETIM Portugal. E este é um dos fatores que deve contribuir para que as ações sejam tomadas: como foi referido, o caminho deve ser feito individualmente, respeitando todas as regras da sã concorrência, no entanto o ETIM Portugal existe, também, para suportar os associados neste percurso, facilitando o acesso à informação e a consultoria nos procedimentos relacionados com o modelo.O que impede a identificação de um interlocutor na vossa empresa que amanhã entre em contacto connosco para saber por onde começar?As oportunidades estão à porta e o momento é agora. 



PERGUNTAS E 
RESPOSTAS
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