Soluções para o seu produto,
estratégias para sua empresa
e visibilidade para sua marca.

A GS1 Brasil está nessa com você.

GS1 Brasil. A força da nossa parceria
faz o mundo dos seus negócios girar.
A GS1 Brasil acredita no talento do empreendedor brasileiro e na importância
do desenvolvimento sustentável de cada negócio. É parceria, apoio e soluções
para desenvolver processos mais eficientes em empresas de todos os segmentos
e regiões do nosso país.
Somos mais conhecidos por atribuir os códigos de barras padrão GS1 a todas
as empresas que desejam colocar seus produtos para circular no varejo.
Mas não é só isso. A GS1 Brasil oferece gratuitamente uma série de serviços
que podem ser muito úteis para você e seu negócio: ferramenta on-line para
gestão de produtos, pesquisas de mercado atualizadas, programas de
capacitação, cases de sucesso para servir de inspiração, oportunidades
de networking e muito mais. Mas fique tranquilo que vamos explorar
cada um deles ao longo desse material.
O seu mercado pede mais? Conte com a GS1 Brasil.
Juntos, nós vamos fazer mais e melhor.

1.

Código de Barras
A carteira de identidade
do seu produto, o código que
abre as portas do mercado.

2.

CNP
Banco de dados
e de oportunidades.

Fazenda da Laranja Ltda.

O código de barras representa uma numeração de identificação que é atribuída
a produtos, unidades logísticas, localizações, ativos fixos e retornáveis, documentos,
contêineres, cargas e serviços.
A solução facilita a captura de dados através de leitores (scanners)
e coletores de código de barras, propiciando a automação de processos
e entregando eficiência, maior controle e confiabilidade para a empresa.

A GS1 padroniza e gerencia um conjunto
de códigos de barras destinado a diversas
aplicações. É padrão mundial de qualidade,
eficiência e alta tecnologia.
Ou seja: caso você necessite de código
de barras, fale com quem entende
profundamente do assunto, fale com
a GS1 Brasil.

Faça a gestão de produtos
em uma ferramenta simples
e dinâmica.

08.008.007/0100-000
Catanduva - SP
Suco de Laranja Orgânico Integral
280 ml

O Cadastro Nacional de Produtos
é uma ferramenta on-line que veio
para facilitar a gestão dos seus produtos.
Nela, você pode cadastrar todas
as informações do seu produto,
gerar os códigos de barras e imprimir
etiquetas para colocar na embalagem.
E não é só isso: este banco também conecta todas as pontas
da cadeia produtiva, pois as informações atualizadas dos seus
produtos poderão ser acessadas por diversos parceiros.

Para saber tudo, acesse

gs1br.org/cnp

3.

Site

Visite o nosso site
quando quiser.
Anote o endereço:

gs1br.org/

A qualquer momento e de qualquer lugar.
Quando você tiver um tempinho, acesse o site
da GS1 Brasil e saiba mais sobre os produtos
e serviços disponíveis.
Obtenha informações sobre o código de barras e
suas finalidades e, caso tenha necessidade, solicite
o seu on-line em poucos cliques. Navegando um
pouco mais, saiba em quais setores atuamos –
diversas soluções desenvolvidas pensando em
mais de 20 setores da economia. E não para por aí.
Acompanhe nossa agenda de cursos e eventos, faça
download de materiais técnicos e tenha acesso a
estudos e pesquisas sobre o mercado brasileiro que
podem ajudar bastante na gestão dos seus negócios.

Blog
Conhecimento
que agrega
valor ao seu
negócio.

A GS1 Brasil entrega soluções porque se identifica
com você e está focada em fazer todo o mercado
identificar a sua marca também.

Constantemente desenvolvemos, atualizamos e compartilhamos conteúdos
relevantes para o empresário que quer ter sucesso em seus negócios.
Em nosso blog, estão as novidades mais atuais sobre o mercado e suas
nuances que, com certeza, poderão ajudar sua empresa a fazer diferença.
Além de artigos valiosos, em blog.gs1br.org você terá acesso à nossa estante
virtual. Consulte os títulos e baixe os e-books mais relevantes ao seu mercado.

4.

Cursos, treinamentos,
palestras e workshops
Aprender é fundamental para empreender.
Ao tornar-se um associado da GS1 Brasil, você e toda sua equipe poderão
participar de cursos presenciais e a distância, e-learning, além de
palestras e workshops setoriais.
É conteúdo para aumentar seu nível de conhecimento e competitividade.
Os temas são variados e vão desde logística até automação de processos.
Ou seja: o conhecimento também faz parte da nossa parceria. Consulte:

5.

Estudos e Pesquisas
Informação do mercado é um ativo
importante para o seu negócio.
Acesse os Estudos e Pesquisas da GS1 Brasil.

Dados compilados, tabulados e prontos para serem interpretados
por você. Veja as estatísticas que podem ser muito úteis na hora
de desenhar a sua estratégia de negócio e ficar um passo à frente.

gs1br.org/dados

6.

Cases GS1 Brasil
Seguir bons exemplos é o melhor caminho
para se tornar uma referência.

Pão de Açúcar, Lupo, Roche, Memove,
Fast Shop, H2Orta, Brascol, ABRAPA
e até o Exército Brasileiro. As soluções
da GS1 Brasil são úteis em empresas
e instituições de todos os tamanhos
e segmentos. Ao acessar os nossos cases,
você terá a dimensão exata do que podemos
fazer a favor dos seus negócios. É um pouco
de inspiração e muitos bons exemplos
para você abrir novos mercados.
Vamos lá?

gs1br.org/
educacao-e-pratica/cases/

7.

Revista Brasil em Código
Quem lê, sabe.

É uma publicação focada nos interesses
das empresas e de seus mercados.
A cada edição, informações sobre o cenário
econômico, comportamento do consumidor
e, como não poderia deixar de ser, soluções
e possibilidades. Quem lê a Revista Brasil
em Código, amplia o seu campo de visão.
Todas as edições estão na nossa
estante virtual em issuu.com/gs1br

8.

GS1 Discovery App
Conecte-se.

Uma ferramenta simples que mostra
os Padrões GS1 em ação em toda
a cadeia de suprimentos. Entenda quais
são os benefícios que a GS1 Brasil pode
levar para o seu negócio de um modo fácil
e interativo.
Baixe no seu computador ou tablet.

9.

Vídeos

Parceria
é o nosso canal.

Acompanhe os vídeos
da GS1 Brasil no YouTube.

discover.gs1.org/
Até o momento, já foram
publicados mais de 80
vídeos. São cases, tutoriais,
webséries sobre os padrões
e soluções da GS1 Brasil
e como você pode inovar
no dia a dia do seu negócio.
Acesse, inspire-se e tenha
boas ideias.

Padrões e soluções

Cases de sucesso

Acompanhe em

youtube.com
/gs1brasil

Vídeos tutoriais

10.

Centro
de Inovação
e Tecnologia

Automação, logística
e cadeia de suprimentos
ao vivo. Venha ver com
os seus próprios olhos
no CIT.

O CIT, Centro de Inovação e Tecnologia
da GS1 Brasil, é um ambiente físico que
oferece acesso à tecnologia GS1 e às
tendências de mercado. E você verá
tudo isso na prática, em uma instalação
inovadora que vai proporcionar experiências
práticas sobre automação, logística
e cadeia de suprimentos.

Visite o CIT, gs1br.org/cit

11.

Depoimentos
A visão dos players do mercado
faz toda a diferença para fazer
seus negócios girarem ainda mais.

Todo empreendedor que luta para fazer sua
empresa crescer tem muita história para contar.
Elas servem de inspiração e exemplo para
que outros empreendedores também sigam
o caminho do sucesso.
Para incentivar micro e pequenas empresas a
investir em tecnologia, a GS1 Brasil criou o seu
canal no YouTube com depoimentos de quem
supera desafios todos os dias para manter
seu negócio.

Assista aos depoimentos no nosso canal do YouTube,
na playlist “Pequenas Grandes Histórias”. Acesse o QR Code

Quem está começando ou já foi pequeno um dia, sabe como é
importante ter um parceiro que entende do seu negócio.

Acreditar nos
empreendedores
brasileiros.
A GS1 Brasil acredita.

São mais de 58 mil empresas utilizando nossos serviços
e soluções, promovendo cada vez mais automação e
eficiência em mais de 20 setores da economia brasileira.

alimentos
moda
saúde
varejo
e-commerce

A força da nossa parceria faz
o mundo dos seus negócios girar.
A GS1 Brasil é muito mais do que código de barras.
É segurança para o consumidor.
Resultado para o empresário.
E transparência para todos.

Ligue (11) 3068 6229 e associe-se agora mesmo.
Ou envie mensagem para atendimento@gs1br.org

