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editorial

O melhor 
incentivo
N a última QUIOSQUE falou-se do arranque 

de um dos projectos mais importantes da Vasp 
dos últimos anos. Apesar da sua simplicidade, 

a recolha de sobras diária (de diários 
e semanais) é uma pequena revolução. Pelo que 
permite de antecipação de informação para 
a Distribuidora e Editor. Ou pelas novas oportunidades 
que abre, nos pontos de venda, à gestão do espaço 
e à redução da complexidade e do tempo na 
devolução das sobras. No dossier, falamos do passado, 
recordando o caminho entre as sobras mensais (ainda 
alguém se lembra?) e as sobras semanais – para nos 
ajudar a compreender o futuro; damos voz 
a Parceiros da Vasp que, em Espanha, têm experiência 
nesta forma de trabalhar; e recolhemos testemunhos 
de quem nestes últimos meses tem trabalhado 
connosco na validação do modelo – para partilhar 
boas experiências. Três meses depois, o piloto de 200 
Agentes estendeu-se já a mais de 1500 Pontos 
de Venda, de norte a sul, que diariamente confi rmam 
a bondade da mudança em curso. O número 
continuará a crescer a um ritmo forte, mas prestando 
atenção a cada situação – porque cada caso é um caso, 
e assim será tratado. As críticas e sugestões, 
e sobretudo a vontade dos Agentes envolvidos, têm sido 
de uma importancia vital em tudo o que já fi zémos. 
Na Vasp, enquanto líderes de mercado, sentimos 
a obrigação de desbravar o caminho e de traçar novos 
rumos. Não obstante ter o apoio incondicional
dos nossos Parceiros no terreno, é o melhor incentivo 
que podíamos desejar. Agradecemo-vos por isso!

José Carlos Lourenço
Director-geral da Vasp
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breves 

Decorshop dá uma ajuda 
preciosa no Porto
No início de cada actividade, os receios são sempre 

muitos. Foi o que se passou com Maria de Fátima 
Campos Sousa, ao tomar conta de um pequeno quiosque 
com um espaço com pouco mais de 4 m2 no Centro 
Comercial Península, cidade do Porto, já lá vão dez anos. 
Com o decorrer dos tempos, o negócio foi-se consolidando
e as dúvidas iniciais desvaneceram-se. 
O espaço, que ao início parecia suficiente, rapidamente
ficou pequeno. A possibilidade de alargá-lo surgiu com
um quiosque igual deixado vago logo ali ao lado. Por algum 
tempo, Maria de Fátima fez desse espaço o seu depósito
de sobras. Todavia, era um espaço que estava fechado
e não embelezava o centro comercial. Ora, depois de falar com 
alguns técnicos, surgiu a ideia da união de espaços.
O projecto executou-se numa noite e hoje a área é excelente.

Centro do Funchal com 
mais duas tabacarias
A cidade do Funchal, no arquipélago da Madeira, viu 

surgirem recentemente mais duas novas tabacarias no 
centro, uma mais-valia para todos os que por ali circulam, 
trate-se de residentes ou visitantes.
O proprietário, sr. João Gomes, afirma que o que levou 
a investir nesta área foi uma questão de oportunidade. 
Tendo em conta a localização da primeira loja, na Rua da 
Queimada de Baixo, chegou à conclusão de que a melhor 
forma de rentabilizar o seu negócio era vender publicações 
periódicas e afins. Como foi bem sucedido, passado algum 
tempo abriu mais um posto de venda, desta vez na Rua
do Bom Jesus.
O agente dá mostras de satisfação pelo investimento que 
realizou, salientando que a organização da loja e exposição 
dos jornais e revistas são fundamentais para satisfazer
a procura dos leitores.

Sintra encantada
Após ter funcionado vários anos no Centro Comercial 

da Portela de Sintra, a Xandra – Papelaria, Tabacaria, 
Prestação de Serviços, Lda. mudou-se para a Galeria 
Comercial do Pingo Doce da Portela de Sintra.
A proprietária, a sra. Alexandra, trabalha com revistas
e jornais desde 2001, tendo começado no C.C. da Portela 
de Sintra. 
A mudança que agora ocorreu ficou a dever-se ao 
facto de ter vagado uma loja, que é maior e tem mais 
visibilidade. Local de passagem habitual, encontra-se 
aberta todos os dias, o que não se verificava na antiga 
loja, que encerrava ao domingo, situação que a sra. 
Alexandra considera ter sido muito penalizante em 
termos de vendas. Mas as mudanças não se ficaram 
por aqui. Como prova de que continua a pensar 
no crescimento do seu negócio, a sra. Alexandra 
informatizou a loja.



>>

destaque

06
07

Em Janeiro próximo, o Expresso 

completará 34 anos. Ontem 

inovador, hoje uma referência, 

sem sintomas de cansaço

e com os olhos postos no futuro 

demonstrou, com este último 

grafismo, que ainda tem sangue 

na guelra

 u m jornal mais cómodo de ler, mais 
compacto, com mais cor, melhor 
aspecto gráfi co, mais informação 
em menos espaço e também mais 

moderno… este é o retrato do Expresso de 
hoje, que está ao nível do que melhor se faz 
no mundo inteiro – em formato, grafi smo
e conteúdo. 

Sempre a pensar nas necessidades
e desejos dos seus leitores, a tendência 

a nível mundial de os jornais broadsheet 
estarem a reduzir de tamanho para formatos 
mais “compactos” não escapou ao olhar 
continuamente atento dos responsáveis e 
criativos do maior semanário de informação 
português. “Notámos como um formato 
mais pequeno nos permitiria soluções 
gráfi cas mais originais e com maior 
impacto. Foi o que aconteceu no jornal 
inglês The Guardian, na sua reformulação 

de formato, e que acabou por ser a nossa 
fonte inspiradora”, explica Luís Ferreira, 
director de Circulação da Impresa Jornais.

Reformulação pensada
Esta mudança – e segundo este responsável 
– provavelmente a maior de sempre
da história do Expresso, não foi pensada 
de repente. “Há anos que amadurecíamos 
a ideia de ‘compactar’ o jornal. Sabíamos 

{ }Ao longo deste tempo todo, o Expresso nunca perdeu a independência, 
a inquietação pelo rigor, a procura da notícia

EXPRESSO
Nascido
para
ganhar
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que não ia ser fácil, que não podíamos 
deitar fora uma história de tantos anos 
– mas também sabíamos que a alteração 
de formato era a razão e consequência 
de mudarmos também um pouco de 
filosofia: como se faz a notícia, como se 
escreve no jornal, como é o Expresso. Isto 
não se conclui num par de meses. Para 
imprimirmos neste novo formato, há já 
dois anos que planeávamos uma nova 
solução de impressão e há um ano que 
testávamos e discutíamos conceitos gráficos 
e redactoriais. Quando, no terminar deste 
processo, sentimos que estávamos prontos, 
então, não havia por que adiá-lo. O novo 
formato permitiu até alguma poupança 
nos custos de papel, o que nos deu 
oportunidade de reduzir um pouco o preço 
do jornal. Estamos a partilhar com o leitor 
mais um dos benefícios do novo formato!”, 
revela Luís Ferreira.

O público gostou e… aderiu. O sucesso está 
à vista. Resultado: um aumento de tiragem 
para 200 mil exemplares, com hipótese 
de aumentar. “Há que agradecer aos nossos 
pontos de venda a infinita paciência com 
que têm visto o Expresso esgotar em poucos 
minutos. A Vasp, nossa distribuidora, tem 
feito das tripas coração para sermos o mais 
equilibrados possível na repartição 
dos jornais. Mas não escondo que tem sido 
tremendamente impossível dar resposta 
a todos os pedidos que temos recebido!”, 
acrescenta o director de Circulação.

Uma história de sucessos
A veia jornalística de Francisco Pinto Balsemão 
levou-o, em 1972, a fundar o Expresso e a 
Sojornal, a empresa que o edita, tendo sido seu 
director até 1980 e principal accionista até hoje. 
O primeiro jornal custava 5$00 e foi publicado 
em 6 de Janeiro de 1973. “Logo desde o início, 
o nosso fundador acreditou que apesar da 
censura e de dificuldades de toda a ordem 
era possível fazer um semanário 
de qualidade. Curiosamente, o Expresso 
sempre se notabilizou por ser inovador e 
marcar sem hesitações a actualidade e a 
sociedade portuguesa”, diz Luís Ferreira.

Inspirado nos jornais ingleses de 
domingo, cresceu constantemente 
em vendas e dimensão, introduzindo 
fotografias a cores, criando o conceito da 

revista de jornal – primeiro a Revista e 
agora a Única – fortalecendo suplementos 
como o Emprego ou o Espaços & Casas 
ou desenvolvendo outros que são já 
referência, como o suplemento cultural 
Actual, lançando Guias de Verão com 
enorme sucesso, etc.

“Com este percurso foi possível cativar 
públicos diferentes para suplementos 

diferentes: a revista seduz um público 
mais feminino, o Economia atrai um 
leitor mais ligado aos negócios, o Actual 
chama leitores mais próximos da cultura 
e do entretenimento, sendo o Primeiro 
Caderno uma espécie de ‘todo-o-terreno’, 
a componente do jornal que apela a todos 
os leitores”, remata este responsável pela 
Circulação. q

{ }Quanto ao futuro, “vamos continuar a liderar porque temos essa 
responsabilidade connosco. O Expresso é parte importante das vendas de 

sábado de muitos pontos de venda, que contam com ele há décadas”
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Caras 
e Produtos 
de Verão

 d e 6 a 19 de Julho foram realizadas mon-
tras da revista Caras e dos produtos 
de Verão, em 20 pontos de venda da 
área de Lisboa, Porto e Coimbra. Ao 

longo das duas semanas em que decorreu esta 
iniciativa, a adesão revelou-se excepcional, ten-
do todos os pontos de venda envolvidos contri-
buído para o êxito da campanha. O empenho 
demonstrado reflectiu-se sobretudo na forma 
como os pontos de venda optaram por expor os 
produtos em questão, que se pautou por uma 
enorme originalidade e espírito criativo. q
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>>  De cima para baixo e da esq. para a dir.: Newscenter Maia; Soletras (Lisboa); PresseLinha Cascais; Rui Manuel Silva Baptista (Aveiro); Puma Colombo (Lisboa)
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Blitz

 d e 28 de Julho a 2 de Agosto, 15 lojas 
participaram no destaque dado à re-
vista Blitz, agora com um novo for-
mato. Mais uma vez, e como é ha-

bitual, de norte a sul do País, todos os pontos 
de venda envolvidos contribuíram para o êxi-
to desta acção, expondo a publicação de uma 
forma exemplar. q

Expositores Bauer

 n esta altura do Verão, o editor Bauer apostou na zona turística, tendo 
oferecido expositores para a colocação da vasta gama da Bauer. Esta 
acção contou com a equipa de promoção da Vasp e com a participa-
ção dos pontos de venda. Foram colocados 15 expositores. q

>>  A Bauer em destaque, na Mª Madalena Henriques Pinela nos Olhos d’Água, na Papelaria 
Netel em Altura e em Danialvor na Torralta, todas elas na região algarvia

>>  A PresseLinha, 
no Cascais Vila, e O Ursinho, 
em Odivelas, foram alguns 
dos pontos de venda 
participantes na acção 
de divulgação da Blitz

14
15
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Expositores Saber Viver

 n esta altura de férias de Verão, a Saber Viver esteve em grande força na zona do Algar-
ve, tendo sido expostos pela equipa da Vasp mais de 250 expositores. Adequando-se à 
época em que estamos, a Saber Viver ofereceu um protector aos seus leitores e um Kit 
Viagens da Nívea a todos os pontos de venda que participaram e contribuíram para o 

sucesso desta campanha. q

“Teimosos”
Wine Passions

 c om o lançamento desta nova publicação de vinhos, a equi-
pa da Vasp esteve na rua e ajudou na promoção da mesma. 
Foram colocados diversos “teimosos” da Wine Passions em 
diversos pontos de venda, que mais uma vez ajudaram na 

divulgação desta nova publicação. q

>>  Inforsoft, Lda., em Matosinhos, e Nova Tabacaria Trindade, no Porto

>>  Armaturis (Armação Pêra), António Sousa 
(Vila Real de Sto. Ant.) e Quiosque Infante 
(Sagres) fi zeram da iniciativa um sucesso

16
17
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Um sistema de recolha de sobras diário vai permitir às editoras uma 

melhor e mais rápida resposta às necessidades dos clientes e aos 

pontos de venda uma melhor gestão do espaço disponível

Palavra de ordem: 
rapidez e funcionalidade!

dossier

 a implementação de um sistema de 
recolha de sobras diário, para os 
títulos de grande tiragem e rápida 
rotação, foi uma das grandes 

apostas da Vasp para 2006. O projecto 
revolucionário inspirou-se na experiência 
de outros países, nomeadamente no caso 
espanhol, e foi objecto de vários pilotos 
previamente desenvolvidos (o primeiro 
dos quais no Verão de 2004, na zona 
do Algarve). A adopção do novo sistema 
de recolha de sobras permite que a Vasp 
disponha da informação sobre as vendas 
efectivas de cada ponto de venda de forma 
muito mais rápida, ganhando-se 
em tempo e em eficácia, permitindo 
uma actuação imediata, entre 48 e 72 
horas, no ajustamento das quantidades 
de reparte, seja aumentando (para evitar 

os esgotamentos) seja para reduzir 
(eliminando sobras excessivas). Por sua 
vez, nos próprios pontos de venda há 
uma melhor gestão do espaço disponível. 
Mário Rui Cruz, director-coordenador Norte 
da Vasp, apenas tem motivos para sorrir, 
olhando para trás e para a evolução que 
se fez neste domínio. Quando começou 
a sua actividade na Vasp, há vinte anos, 
o processo de recolha de sobras era... 
mensal. Isso mesmo, as distribuidoras, uma 
vez por mês, passavam pelos pontos de 
venda e recolhiam todo o papel invendido 
correspondente a esse período. Os títulos 
eram significativamente menos, mas 
acabavam, no entanto, por ocupar um 
espaço substancial e precioso – não raras 
vezes eram depositados noutros locais até 
serem recolhidos. Alguns anos mais tarde, o 

ciclo encurtou e passou a semanal. Agora, 
assinala Mário Rui Cruz, estamos a viver 
novo período revolucionário, e é a “sua 
Vasp” que está a liderar esta nova era 
de mudança!

Mudar para melhor servir
O sistema de recolha de sobras semanal, 
que foi sendo aperfeiçoado, deu ao longo 
do tempo respostas adequadas tendo
em conta o grau de exigência relativa 
dos vários actores do mercado. Continuará 
inclusive a constituir um modelo adequado 
para publicações de ciclo mensal, 
ou mesmo inferior mas de tiragens mais 
reduzidas. Mas para os jornais diários 
e revistas e jornais semanais, 
nomeadamente os de maior circulação, 
esta resposta começou a ser insuficiente. 
Segundo Rosalina Festas, directora 
de Vendas e Gestão de Rede da Vasp,  
“podíamos assumir que o modelo era 
aquele, e passivamente conviver com 
a situação. Mas não é essa a nova cultura 
– juntando inconformismo com inovação, 
e olhando à nossa volta para encontrar best 
practices neste domínio, chegámos 
à conclusão que se queríamos dar um salto, 
honrando os nossos pergaminhos 
de revolucionar o mercado, tínhamos 
mesmo de evoluir para o ciclo de recolha 
diário. Num mercado cada vez mais 
complexo, os Editores necessitavam de 
informação cada vez mais rápida e fiável; 
os pontos de venda também queriam ter 
uma resposta mais célere da distribuidora 
às alterações das sua remessas e, 
em simultâneo, percebeu-se que a 
oportunidade de se verem livres dos maços 
de jornais e revistas que ocupavam as suas 
lojas seria recebida de braços abertos”.

A passos largos para o sucesso
“Na base da implementação da recolha diária 
de sobras está não só o desejo de continuar 
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a fazer evoluir a performance da Vasp, mas 
também uma forma de resolver o problema 
de falta de espaço dos pontos de venda”, 
refere Fernando Guedes da Silva, director 
de Marketing de Editores da Vasp. “Em 
paralelo, será facilitado e acelerado o acesso à 
informação sobre as vendas aos Editores cujas 
publicações estão envolvidas neste processo.”

Tendo-se optado por uma implementação 
gradual, o novo sistema de recolha de sobras 
começou no Norte do País, mais precisamente 
na cidade do Porto, com perto de 500 pontos 
de venda. Estava-se em Junho. No fi nal de 
Julho, somavam-se a estes mais 508 pontos 
de venda do Algarve e, mais recentemente, 
engrossaram o número cerca de 600 na área 
da Grande Lisboa (Linhas de Sintra e Cascais). 
A mais recente evolução ocorreu no pólo de 
Distribuição de Braga, que viu fazer crescer em 
cerca de 300 o número de pontos de venda 
envolvidos a nível nacional. Mas o ritmo 
não vai parar – em Outubro os objectivos 
centram-se no Grande Porto (nas rotas à volta 
da cidade) e na cidade de Lisboa e Margem 
Sul do Tejo. Entre Novembro e Dezembro 
pretende-se que este projecto seja alargado 
às restantes capitais de distrito do continente. 
No 1.º semestre de 2007 serão envolvidos 
os restantes pontos de venda, completando 
todo o País. E onde esteve o ponto de partida 
para este sucesso já registado? Segundo 
José Carlos Lourenço, director-geral da 
Vasp e um inconformado com o tempo de 
disponibilização de informação do anterior 
modelo, “desafi ámos os pontos de venda a 
fazerem uso de uma tarefa que já era realizada 
diariamente a substituição das edições antigas 
pelas novas que estão a chegar de cada título 
– apenas lhes acrescentando o preenchimento 
da respectiva Guia. Em contrapartida, no fi nal 
da semana o tratamento das sobras semanais 
fi cou-lhes muito menos complexo e com uma 
duração muito mais reduzida em tempo. 
Com isto a Vasp conseguiu antecipar, nalguns 
casos em quase duas semanas, a recolha 
dos exemplares invendidos que, depois de 
controlados, carregam de informação as 
bases de dados que suportam o processo 
de tomada de decisão da Distribuidora e 
dos seus Editores. Em cima de tudo isto, 
todo o espaço dos nossos Agentes deve ser 
utilizado para maximizar as Vendas das 
publicações e não para guardar sobras. 
Com esta revolução devolvemos ao espaço 
escasso dos nossos agentes a dignidade 
e a função para que ele se deve destinar: 
vender cada vez mais! Inventou-se um 
modelo em que todos, rigorosamente todos, 
fi caram a ganhar!” 

18
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A experiência espanhola
Em cada Verão, a Vasp segue os turistas 
portugueses que se deslocam para a Galiza 
ou para o Sul de Espanha. Na Galiza conta 
com uma distribuidora Regional – a Boreal 
– para a distribuição local, enquanto que 
no Sul de Espanha abastece directamente 
uma rede seleccionada de pontos de venda. 
Fomos ouvir os seus testemunhos.

Patrícia Varela, delegada da distribuidora 
Boreal em Pontevedra, fala da experiência 
desta distribuidora na recolha de sobras 
diárias, que conta já com cinco anos
de implementação. “No início, todas
as mudanças trazem reticências, mas agora 
todos os pontos de venda respondem 
positivamente”. A Boreal, responsável pela 
distribuição de títulos de informação geral, 
desportiva e económica – como El Pais, El 
Mundo, La Vanguardia ou Marca –, para 
além de imprensa local, conta com 720 
pontos de venda, sobretudo na Galiza e 
Leão, e conseguiu desta forma alcançar um 
dos seus principais objectivos: responder 
às exigências dos Editores, a quem são 
enviados relatórios diários sobre o estado 
das vendas para que se proceda aos ajustes 
adequados às necessidades dos clientes. E 
não só. Estes relatórios permitem também:

•  Minimizar os efeitos oscilatórios das 
diferentes épocas do ano – por exemplo, 

no Verão há uma grande oscilação da 
procura – respondendo de forma mais 
rápida.

•  Melhor gestão do espaço disponível nos 
pontos de venda, permitindo um melhor 
armazenamento da mercadoria.

•  Maior efi cácia na medição das 
promoções dos jornais diários, 
dando aos Editores sinais do seu 
prolongamento.

Já no Sul de Espanha, quando a Vasp 
iniciou a distribuição directa nestes 
Agentes, os mesmos solicitaram desde o 
primeiro momento que pudessem devolver 
as publicações numa base diária, tal 
como já faziam com as distribuidoras da 
Andaluzia. Há quatro anos, a Vasp ainda 
não tinha desenvolvido os seus sistemas 
e procedimentos nesse sentido, pelo que 
cada publicação devolvida tinha de se fazer 
acompanhar por uma guia de remessa.
Com esta alteração, os Agentes, entre os quais
se encontram Juan Antonio Jimenez
e Elena Carmen Rodal, viram o seu trabalho 
simplifi cado, passando a ter apenas sete guias 
para conferir em vez das 40 ou 50 com que 
tinham de lidar previamente. Agora falamos
a mesma linguagem, dizem orgulhosos de, com 
a sua experiência, terem ajudado a infl uenciar 
esta evolução do seu Parceiro português.

Patrícia Varela, delegada da distribuidora 
Boreal, em Pontevedra
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Tudo na ordem
Diariamente, juntamente com uma das 
remessas, é entregue ao Agente a GLS diária 
correspondente ao levantamento que irá ocorrer 
no dia seguinte de madrugada. Este processo 
realiza-se de segunda a sexta-feira. Se por 
algum motivo esta GLS não chegar ao Agente, 
este deverá informar o Atendimento a Clientes 
para que o seu reenvio seja garantido. As GLS 
diárias de sexta-feira e sábado serão recolhidas 
na madrugada de segunda-feira. Para o 
domingo e segunda-feira é entregue uma única 
GLS diária na segunda-feira, sendo recolhida 
normalmente na madrugada do dia seguinte. 

Para que o processo de recolha de sobras 
diárias se proceda com a maior eficácia 
possível, é necessário que, ao final de cada dia, 
com o encerramento do estabelecimento, 
o agente siga todos os passos simples 
do procedimento:

1.  Retira de exposição as publicações, diárias 
e semanais, indicadas na GLS diária desse 
dia;

2.  Conta os exemplares de cada título/
edição, e preenche o Quadro da GLS diária 
“Publicações do dia”, na coluna 
das “Quantidades devolvidas”;

3.  Sempre que não tenha sobras a devolver, 
ou seja, esgotou o seu stock para 
venda, deve mencionar “0” na linha 

correspondente à publicação/edição na 
GLS diária. Só assim a Vasp terá a garantia 
de que esgotou a referida edição, para 
actuar de imediato no reparte das edições 
seguintes; 

4.  Caso, por alguma razão, nos dias 
anteriores não tenha enviado alguma 
das publicações solicitadas na respectiva 
GLS do dia, ou não tenham sido enviados 
todos os exemplares, pode enviar essa 
publicação ou esses exemplares na 
primeira oportunidade (até aos 5 dias úteis 
seguintes) utilizando para o efeito o Quadro 
“Publicações de dias anteriores “;

5.  Faz um (ou mais, consoante 
as quantidades) maço(s) – como 
habitualmente, para as Sobras semanais 

– com todos os exemplares a devolver, 
identificado com o autocolante do código 
de barras que identifica o Agente, e junta--
lhe a respectiva GLS diária preenchida, 
não esquecendo o preenchimento 
da informação sobre o número de maços 
que está a enviar, bem como a assinatura 
do documento;

6.  O(s) maço(s) deverá(ão) ser colocado(s) no 
local habitual de levantamento das Sobras.

Para já, as publicações objecto de recolha de 
sobras diárias são as indicadas na tabela que 
se segue. Sempre que houver o acréscimo de 
alguma publicação a este grupo e/ou a retirada 
de algum dos títulos, a VASP informará 
o Agente desta alteração atempadamente.

2.ª-feira 3.ª-feira 4.ª-feira 5.ª-feira 6.ª-feira

JN – sábado
6.ª-feira

JN – domingo 
2.ª-feira

JN – 3.ª-feira JN – 4.ª-feira JN – 5.ª-feira 

CM – sábado 
6.ª-feira

CM – domingo 
2.ª-feira

CM – 3.ª-feira CM – 4.ª-feira CM – 5.ª-feira 

DN – sábado 
6.ª feira

DN – domingo 
2.ª-feira

DN – 3.ª-feira DN – 4.ª-feira DN – 5.ª-feira 

24 Horas – sábado 
6.ª-feira

24 Horas – domingo 
2.ª-feira

24 Horas – 3.ª-feira 24 Horas – 4.ª-feira 24 Horas – 5.ª-feira 

Record – sábado, 
6.ª-feira

Record – domingo 
2.ª-feira

Record – 3.ª-feira Record – 4.ª-feira Record – 5.ª-feira 

Jogo – sábado 
6.ª-feira

Jogo – domingo 
2.ª-feira

Jogo – 3.ª-feira Jogo – 4.ª-feira Jogo – 5.ª-feira 

Expresso – sábado 
anterior

Visão – 5.ª-feira 
anterior

TV Guia Novelas – 
4.ª-feira anterior

Sábado – 5.ª-feira 
anterior

Caras – 4.ª-feira 
anterior

TV Mais – 5.ª-feira 
anterior

Flash – 4.ª-feira 
anterior

Elena Carmen Rodal e Juan Antonio Jimenez, agentes em Espanha
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Em resumo
A implementação do novo sistema de recolha 
de sobras diárias traz vantagens a vários 
níveis, todos eles importantes:

1.  Reparte – A Vasp passa a dispor 
de informação sobre as sobras muito 
mais rapidamente. Pode, assim, actuar 
de imediato (entre 48 e 72 horas) para 
aumentar ou diminuir as quantidades 
enviadas para o ponto de venda
das edições seguintes, reduzindo 
a probabilidade de esgotamentos
ou excesso de sobras.

2.  Informação de Gestão para o Editor 

– pela informação sobre a evolução 
das Vendas mais rapidamente 
disponível, o Editor pode tomar 
decisões atempadamente, sejam elas 
de natureza editorial (por exemplo, 
aprofundando ou alterando um tema 
de interesse noticioso), de natureza 
promocional (aumentando ou reduzindo 
o investimento em promoção do título 
ou de algum dos seus subprodutos) 
ou para suportar um qualquer processo 
de tomada de decisão urgente.

3.  Redução do espaço ocupado pelas 
sobras – Em particular para os pontos 

Em resumo – pela informação sobre a evolução de venda que se debatem com falta 
de espaço, o levantamento diário 
das sobras permite reduzir o espaço que 
estas ocupavam ao longo da semana. 

4.  Simplifi cação do processo semanal das 
sobras – Para as restantes publicações, 
o processo semanal de preparação 
e recolha das sobras (que se mantém 
exactamente como até aqui) fi ca mais 
simplifi cado, uma vez que o número 
de exemplares e de títulos diminui, 
o que também se verifi ca com o número 
de maços e o tempo total de preparação 
das sobras. q

Para que o processo de recolha de sobras diárias
se realize efi cazmente, é necessário que, no fi m do dia,
ao encerrar o seu ponto de venda, o agente siga os passos 
indicados pela Vasp no Manual de Procedimentos
de Recolha de Sobras Diárias. 
À esquerda, a Guia de Levantamento
de Sobras Diárias, entregue diariamente ao Agente
e que corresponde ao levantamento que irá ocorrer
na madrugada do dia seguinte. Este processo realiza-se
de segunda a sexta-feira. Para  domingo e segunda-feira
é entregue uma única GLS diária na segunda-feira, 
recolhida por norma na madrugada seguinte
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 a campainha da Escola Secundária 
Paula Vicente, na Ajuda, continua 
a tocar, mais por hábito do que por 
necessidade, já que as aulas ainda 

não começaram. Há 36 anos que Floriano 
Aragão abre a sua loja ao mesmo tempo 
que se abrem os portões da escola. Esteve 
sempre neste estabelecimento, do outro lado 
da estrada.

O rumo foi escolhido há 46 anos e nunca 
mais foi alterado. A infl uência familiar 
foi determinante, pois o pai trabalhava 
igualmente no ramo das publicações, mas foi 
o gosto que tomou à arte que lhe ditou
o percurso de vida. Muitas são as razões que 
lhe determinaram a escolha, mas hoje elege
a convivência com o público a razão primeira 
para gostar do que faz, lembrando que a 
oportunidade de se estar perto da fonte de 

conhecimento, alimentada diariamente com 
as remessas de jornais e revistas, também lhe 
agrada muitíssimo. “Estar sempre informado 
é uma das coisas que me dá prazer”, diz 
Floriano Aragão.

Ao longo dos anos tem observado
as alterações da região: a zona evoluiu,
as habitações reproduziram-se a uma rapidez 
impressionante e promoveram a vinda de 
mais pessoas – potenciais clientes –, mas 
também de mais escolas e de alunos. Têm 
sido estes a marcar o ritmo dos dias e a encher 
a casa de alma. “As escolas da zona ajudaram 
a dar nome à nossa casa, sobretudo por causa 
do fornecimento dos livros escolares”, garante 
o proprietário.

O estabelecimento funciona durante todo 
o ano, “só fechamos no Natal e no Ano Novo. 
Isso também ajuda as pessoas a procurarem-

Está há 46 anos no negócio e ainda não pensa 

em reformar-se. Localizado junto de uma escola secundária, 

garante que os alunos são a alma da sua loja. Em tempo 

de férias, sente-lhes a falta

Ao toque da campainha

mos sempre que precisam”. E todos os anos 
o volume de vendas aumenta, não deixando 
margem para dúvidas sobre a preferência pela 
Papelaria Aragão.

Onde os clientes são amigos
A dedicação é a palavra de ordem, só 
assim se explica as variadas montras que 
são organizadas semanalmente para dar 
maior destaque a qualquer produto que o 
justifi que. “A boa exposição de uma revista 
ou de um jornal ajuda muito a vender”, 
lembra. Mas ninguém ignora que a simpatia 
e a vontade de ajudar a encontrar o que se 
deseja é o verdadeiro segredo do negócio. 
“Inclusivamente, tenho feito grandes 
amizades. No ano em que os meus fi lhos 
foram ao Brasil, fi caram na casa de uns 
clientes que estiveram cá uns anos, antes
de regressarem à sua terra Natal.”

Este é um negócio familiar, não há dúvida. 
Não só trabalham pai, mãe e dois fi lhos como 
ninguém diria que a única funcionária exterior 
não faz parte do clã Aragão.

Só assim se torna possível receber os 
clientes como se estivessem na própria casa. 
Nesta categoria incluem-se os alunos que,
à saída da escola, procuram ali as gomas, os 
livros e os cadernos. E em época de abertura 
do ano escolar são eles as estrelas da casa: 
“Todos os anos mando fazer pastas, blocos, 
canetas ou bonés com o nome da casa para 
oferecer como brinde quando vêm levantar 
os manuais escolares”, lembra o proprietário. 
Um mimo para quem faz deste o seu local de 
passagem diário e que vê dedicadas algumas 
montras, sempre que o tema ou o título
da revista assim o justifi cam. “Agora, durante 
o mês de Setembro e início de Outubro, 
tenho uma montra só dedicada aos artigos 
escolares”, continua.

“Foram estes muitos anos de convívio que 
deram nome à casa. Das oito da manhã às 
19h30, já se sabe que no Aragão as pessoas 
encontram o que procuram. Tenho até uma 
cliente dos Açores a quem, todos os anos, 
envio os livros para o fi lho”.

É, sem dúvida, destes pequenos gestos 
que há 36 anos se faz o negócio e a fama
da Papelaria Aragão.

>>  São os estudantes que marcam o ritmo
dos dias e enchem diariamente a casa
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Conhecer 
o negócio 
de cor

 a pesar do intenso movimento 
matinal, José Marques sai detrás 
do balcão e lembra o início da sua 
actividade no ramo. “Esta loja,  

a Librás, já tem 20 anos de existência, mas 
nós só estamos aqui há cerca de um ano”, 
conta. José e Rosa Marques já conheciam  
a área de distribuição de jornais e revistas 
e, quando a oportunidade surgiu, decidiram 
ter a sua própria loja. Foi feita uma 
primeira tentativa num outro espaço, mas, 
ao fim de um ano, mudaram para a Librás. 
“A localização e o espaço, substancialmente 
maior e com mais potencial de vendas, 
determinaram a escolha”, diz. “Agora 
estamos no Centro Comercial do Casal de S. 
Brás, temos estacionamento e uma paragem 
de transportes públicos mesmo em frente. 
Além disso, existem pastelarias de cada 
um dos lados da loja, o que leva o cliente  
a passar por aqui para comprar um jornal 
ou revista, antes de ir tomar um café.”

O facto de este estabelecimento ter 
espaço de livraria foi um ponto a favor  
da Librás, distinguindo-os dos demais, até 
porque é um dos “pontos fracos”  
dos proprietários: o amor e interesse que 
têm pelos livros percebem-se em quase 
todas as frases proferidas. Os 200 metros 
quadrados estão divididos em dois pisos: 
um de atendimento ao público e outro 
onde se guardam as sobras, se tiram 
fotografias tipo passe, onde se armazena  
o que não tem lugar na loja e está 
instalado o escritório. Quando aqui  
se entra, sente-se o cheiro dos livros  
e a magia inerente a qualquer tesouro. 
Afinal, parece ser disso que se trata.

Aprender para evoluir
O facto de esta loja ser maior do que  
a anterior facilita igualmente o trabalho 
com os livros escolares, necessário quando 
se situam junto de estabelecimentos  
de ensino do 1.º 2.º e 3.º ciclos. “Este é um 
mercado com muito potencial e com muita 
procura no que diz respeito a revistas  
e livros juvenis.” No início do ano escolar, 
é tempo de se pensar nos alunos  
e em todo o material de que os mesmos 
necessitam. É a época das campanhas  
a eles dedicadas, quer quando aparecem 
com os pais aos fins-de-semana  
ou na altura de comprar os manuais quer 
quando surgem sozinhos, no intervalo  
das aulas, nas pausas para almoço  
ou ao fim do dia. Este é um cliente que  
já vai sabendo o que quer: procura  
as bandas desenhadas, o livro juvenil  

ou as revistas que mais lhe interessam.
Não se pense que, por estas razões 

apresentadas, a clientela que faz a casa  
é sazonal. Longe disso: das oito da manhã 
às oito da noite, de segunda-feira a sábado,  
e das oito da manhã à uma da tarde,  
aos domingos e feriados, a casa encontra- 
-se por excelência cheia. Dois funcionários 
ajudam a fazer face ao movimento,  
e o sistema informatizado torna todo  
o processo mais rápido. “Além disso,  
a gestão da loja sai facilitada”, garante  
José Marques.  
“Em Setembro, devemos começar 
a trabalhar com a Vasp com o novo 
sistema, que inclui o envio digital da 
documentação, o que é uma mais-valia, 
quer para a Vasp quer para nós.”  
E todos saem a ganhar, incluindo  
o não menos importante cliente final.

>>  No início do ano escolar, é tempo de pensar nos alunos, nos mauais e demais material escolar

A trabalhar neste mercado 

desde 1982, o casal Rosa e José 

Marques dedica-se de corpo 

e alma há um ano a uma casa 

com mais de duas décadas
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Uma aposta
no franchising

Um conceito simples, inovador

e de elevado potencial trouxe

até ao Funchal um franchising

no ramo das tabacarias...

 a níbal Gomes é dono de seis 
tabacarias, três no Funchal e outra 
tantas no Porto Santo. Depois de ter 
sido fornecedor neste ramo, resolveu 

passar para o “outro lado” e tornar-se, ele 
mesmo, dono de uma tabacaria. 

Começou por criar a sua própria empresa 
de distribuição em 1999 e, cinco anos 
depois, em 2004, aventurava-se na abertura 
de uma loja própria. Mas não se fi cou por 
aqui. 
E a aposta que tem vindo a fazer no Porto 
Santo, por exemplo, demonstra claramente, 
o espírito empreendedor deste madeirense 
que se orgulha de fazer algo por uma terra 
cheia de oportunidades. 

Em 2005, com a abertura do Centro 
Comercial Fórum Madeira, Aníbal Gomes 
viria a dar mais um passo no mundo da 
venda de jornais e revistas, e desta vez era 
um passo diferente: abria uma tabacaria por 
franchising. 

O espaço moderno e apelativo espelhava um 
layout potenciador de vendas. O arranque 
era facilitado pelo facto de o investimento 
inicial ser reduzido.

De tudo um pouco...
Em qualquer uma das seis tabacarias, 
o cliente encontra ao seu dispor um vasto 
leque de escolhas, no que toca a jornais 
e revistas nacionais e internacionais. 
As multiplicidade temática das revistas 
é, por si só, outro ponto a favor destas 
tabacarias. Mas a sua oferta estende-se 
ainda a uma cuidada selecção de livros 
nacionais e estrangeiros e a todo um 
conjunto de souvenirs, muito práticos para 
quem deixa um presente para preocupação 
de última hora. 

No caso da Monumental Press, por 
exemplo, há espaço ainda para um 
expositor dedicado somente a charutos 
e cachimbos; outro reservado à consagrada 
marca de isqueiros ZIP e um espaço onde 
saltam à vista graciosos modelos de 
canetas e esferográfi cas da Inoxcrom. 

É assim que esta se torna na sua 
tabacaria de eleição, onde, para além do 
seu jornal ou revista, você pode comprar 
o seu tabaco e registar, num futuro muito 

próximo, o seu boletim de totoloto, lotaria 
ou raspa, já que está prevista, até fi nal do 
ano, a instalação de terminais da Santa 
Casa de Misericórdia de Lisboa.

Um press center funcional 
e convidativo
Este Press Center é um franchising que 
comercializa revistas e jornais de todo 
o mundo e que coloca à disposição 
do público todo o tipo de artigos 
de elevada procura, tais como: tabaco, 
brindes, livros, entre muitos outros.

Esta tabacaria no Centro Comercial 
Fórum Madeira trata-se de um moderno 
press center, com uma imagem atractiva 
e um layout minuciosamente trabalhado 
no sentido de tornar o espaço acolhedor 
para o cliente e funcional para quem 
o utiliza.

Conforme nos disse Aníbal Gomes, 
“o espaço tem um mobiliário próprio, 
constituído por ilhas e estantes 
de exposição de publicações. 
Essas ilhas estão localizadas na zona 
central da loja, enquanto as estantes 
estão dispostas perifericamente, 
ao longo das paredes”. 
Ao entrar na loja, deparamo-nos logo 
com o balcão de atendimento, que está 
localizado junto à fachada confi nante 
com o exterior. Todo o ambiente resulta 
de uma combinação perfeita de mobiliário 
e luzes.

>>  Encontra-se aqui um vasto leque de jornais e revistas 
– nacionais e internacionais –, livros e souvenirs, além
de tabaco ou, no futuro, jogos da Santa Casa Misericórdia
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>>  Monumental Press no Centro Comercial Fórum Madeira



>>

antes  depois&

Na Costa da Caparica, todos 

conhecem a Mimosa que, 

quase com 70 anos, já merecia 

algumas mudanças. A nova 

gerência assegurou os melhores 

profissionais para o serviço

e o resultado está à vista

Tabacaria Mimosa
Costa da Caparica

Mudança 
radiosa

>>  Fernanda Alexandre, uma das sócias-gerentes da Tabacaria Mimosa

 a os 70 anos, a Mimosa praticamente 
duplicou de área: tem agora quase 
70 metros quadrados – tantos 
quantos a idade. As obras foram 

iniciadas em Fevereiro e terminaram em 
Junho. Há ainda pormenores que é necessário 
terminar, mas o funcionamento já segue em 
pleno. António Rufi no, um dos responsáveis 
pelo ponto de venda, lembra que as 
alterações foram estruturais e faz-nos a visita 
às instalações. “Faz de conta que é uma loja 
nova”, brinca António Rufi no. E passa ao 
rol das obras feitas: “Rebocámos as paredes 
e fi zemos uma nova instalação eléctrica, 
colocámos ar condicionado e acrescentámos 
uma casa-forte onde recebemos
os materiais, junto do escritório onde
se organizam as devoluções. Abrimos uma 
porta para a loja, que nos facilita o acesso, 
sem termos de dar a volta pelo exterior do 
edifício e aumentámos a casa de banho que 
era quase inexistente. Os móveis, o chão
e as montras são igualmente novos.” A lista 
é tão grande quanto o sorriso de satisfação 
dos responsáveis. É claro que nem tudo 
foram rosas e quem quer que tenha feito 
obras sabe disso. Mas valeu a pena. 

Clientes satisfeitos
Como nunca fecharam o estabelecimento, 
os clientes foram acompanhando o evoluir 
das obras, mas nem por isso a surpresa 

foi menor. “Houve muitos clientes que nos 
deram os parabéns”, lembra António Rufi no. 
E esta foi uma operação feita a pensar neles, 
quer sejam os moradores da zona quer se 
trate dos veraneantes e fregueses sazonais: 
“Achámos que a Costa também merecia
o esforço, porque, nesta zona, não há mais 
nada dentro do género”, continua. “As 
pessoas concordaram que o espaço merecia 
as alterações e dizem-nos que foi uma boa 
aposta. Agora circula-se muito melhor cá 
dentro: pode entrar-se e sair ou escolher o 
que se quer com muito mais mobilidade”, 
acrescenta ainda o responsável.

Bonita por dentro e por fora
No exterior também foram feitas alterações: 
apesar de o estrado que dá acesso à 
loja ter sido mantido, alberga agora um 
espaço de exposição maior, com postais, 
brindes e alguma bijutaria, que ajudam 
a chamar a atenção de quem passa e, 
consequentemente, a aumentar o volume 
de vendas. O toldo já tinha sido renovado 
anteriormente, de forma a fazer face
às intempéries. 

Em relação à Mimosa, e para quem
a conhecia, lembramos que dois espaços 
separados se transformaram em um. 
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“Existia uma outra loja que trabalhava
com algumas coisas mais viradas para
o turismo, mas a maioria das pessoas não 
entrava lá e havia material que acabava por 
fi car esquecido. A nossa ideia foi colocar 
tudo em exposição no mesmo espaço,
até porque facilita o nosso trabalho:
as mesmas duas pessoas dão mais atenção 
e têm um melhor controlo sobre a loja se 
estiverem no mesmo local”, explica.

Uma aventura a quatro
A loja tem quase 70 anos, mas a nova 
gerência apenas tomou posse em 2000. 
“Eu vinha da área de imprensa e, apesar 
de conhecer o meio, isto foi uma aventura”, 
garante António Rufi no, o porta-voz da 
sociedade. A oportunidade surgiu quando 
a anterior proprietária, que já conhecia 
António Rufi no há muitos anos, lhe propôs 
que assegurasse a continuação do negócio. 
“Ela queria que fi casse em boas mãos e, 
também pelo respeito que lhe tinha, resolvi 
embarcar na aventura.” Com conhecimento 
da zona e da loja, António Rufi no sabia 
das potencialidades do estabelecimento 
que tinha à sua disposição. Fez-se, assim, 
a sociedade formada por Lucinda Rufi no 

e Fernanda Alexandre, as sócias-gerentes, 
auxiliadas pelos respectivos maridos.

Movimento sazonal
Na época baixa, com loja aberta das 8h00 
às 21h00, estão três pessoas a atender ao 
balcão, na época alta alarga-se o horário 
até às 00h00 e empregam-se mais um ou 
dois funcionários, conforme a necessidade. 
Excepção feita aos fi ns-de-semana, que 
têm um carácter familiar: alternadamente, 
cada uma das sócias e o marido 
asseguram essa responsabilidade. Fecham 
apenas no dia de Natal e Ano Novo.

Estando numa zona de praia, a clientela 
é, como não poderia deixar de ser, 
sazonal. Já vão faltando os estrangeiros 
endinheirados, mas o negócio ainda é 
feito de quem escolhe esta zona para 

fazer as suas férias. Os proprietários da 
Mimosa têm, assim, de fazer um jogo de 
cintura com as expectativas e a realidade: 
“Quando chove no fi m-de-semana, 
as pessoas não aparecem, o que nos 
transtorna o negócio, já que fi camos com 
imensas sobras”. E se o sol surge quando 
não era esperado, não há material que 
chegue para fazer face às exigências.
“Às vezes, é difícil acertar o pão com
o queijo”, confessa António Rufi no.

Apesar de tudo, o balanço é positivo.
Com as alterações agora feitas espera-se
um aumento do volume de negócios. 
“Propusemos à Santa Casa mais uma máquina 
para os jogos e eles fi caram satisfeitos com o 
espaço que temos para disponibilizar”. Não 
há dúvida de que negócio puxa negócio e na 
Mimosa sabe-se disso.q

antes

depois

depois
antes
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As caixas exclusivas para recepção e recolha das publicações da Vasp 

revelam-se uma necessidade, bem como uma mais-valia, 

para os pontos de venda

Caixas�Exclusivas

 a ctualmente, a colocação de uma 
caixa exclusiva para a recepção e 
recolha de publicações da Vasp é um 
dos requisitos fundamentais para a 

abertura de agência e prestação de um bom 
serviço. Trata-se de um factor de segurança 
para os diferentes pontos de venda que não 
deverá ser descurado, até porque se trata já 
de um dos requisitos solicitados a todas as 
pessoas que, a partir de agora, pretendam 
tornar-se agentes. A Vasp tem estado, 
igualmente e de forma progressiva, a pedir aos 
seus agentes que ainda não cumpram estes 
requisitos que instalem a respectiva caixa. 

Na base desta exigência que obriga
os agentes a terem um local fi xo salienta-se
a grande variedade de publicações e o,
cada vez maior e diversifi cado, mercado
de subprodutos. 

Esta obrigatoriedade representa uma 
segurança para o agente. Convém ter em 
consideração que a falta de caixas exclusivas 
Vasp, que acontece com alguns agentes, faz 
com que não seja possível à Vasp assumir 
as reclamações de faltas (tanto de remessas 
como de sobras). Ao instalar-se a caixa 
exclusiva, acelera-se a detecção da origem 
dos problemas e respectiva resolução mais 

rápida e efi cientemente. Daí a necessidade 
de proceder à sua instalação o quanto antes. 
Lembre-se que prevenir é sempre melhor
do que remediar.

Provas dadas
Foi o que sucedeu com sra. Maria João Ferreira 
Dias de Moura – agente 10752 –, localizada na 

R. da Galiza, 359 B, em S. João do Estoril. A 
sra. Maria João possuía uma caixa demasiado 
pequena. “As sobras não cabiam dentro da 
caixa que tínhamos”, afi rmou, acrescentando 
que “levavam metade e depois levavam a 
outra metade”. Em relação aos subprodutos, 
também havia difi culdades, refere, frisando 
que o problema era semelhante, sobretudo 
os embalados com cartão, “que não 
cabiam na caixa”. Em meados do passado 
mês de Abril foi solicitado ao agente que 
colocasse uma caixa maior. Os problemas 
relacionados com a segurança do material 
deixaram consequentemente de existir, 
salvaguardando-se o interesse não só da Vasp 
como do próprio agente. “Agora fazemos 
as sobras, metemos na caixa e não há 
problemas nenhuns relacionados com
a segurança do material.” 

 
Com Anabela Sousa Rodrigues – agente 

107046 –, localizada na Estrada Alapraia, 
472, Lj. Dta., a situação era semelhante. 
Uma antiga caixa de dimensões reduzidas 
há muito que se revelava limitada para 
publicações e subprodutos, pelo que as 
reclamações eram frequentes. Depois de, 
na passada Primavera, lhe terem solicitado 
que procedesse à substituição desta caixa 
por uma maior, pedido a que acedeu, 
não apresenta queixas relativamente ao 
espaço para recepção e recolha das diversas 
publicações da Vasp, bem como dos mais 
variados tipos de subprodutos que
as acompanham. q

>>  Maria João F. D. Moura, agente 10752 – S. João Estoril  

>>  Anabela Sousa Rodrigues, agente 107046 – Alapraia




