EXPERIÊNCIA
QUE GERA
CONHECIMENTO

GS1-0027/15_folder_citi_AF.indd 1

11/3/15 8:57 PM

Conheça o CIT da GS1 Brasil.
Um espaço de experiência para toda
a cadeia de suprimentos que vai
ampliar sua visão de negócios.
O CIT – Centro de Inovação e Tecnologia da GS1 Brasil
é uma referência mundial em conhecimento,
capacitação e experiência que vai ampliar
suas perspectivas sobre automação, logística
e cadeia de suprimentos.
Um ambiente inovador que oferece acesso
à tecnologia GS1 e às tendências de mercado,
além do apoio de um time especializado para compartilhar
soluções específicas para cada categoria de negócio.

CRIADO PARA
AJUDAR VOCÊ
A IR MAIS LONGE
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VEJA DE PERTO AS SOLUÇÕES
QUE FACILITAM SEUS NEGÓCIOS.
Um espaço que demonstra na prática os cenários
da indústria, distribuição e varejo, com ênfase
nas soluções que melhoram os processos de negócio
e estão presentes no dia a dia de um consumidor
conectado com produtos e marcas.

Acesse o vídeo do CIT.
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MÓDULOS CIT

INDÚSTRIA
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MÓDULOS CIT

INDÚSTRIA
Impressão de código de barras
e RFID em linhas de produção
e bancadas
A qualidade de impressão dos códigos de barras é
essencial para garantir a leitura rápida e eficiente
por toda a cadeia de suprimentos. São apresentadas
soluções de impressão de dados variáveis em linha
de produção, impressão em tags de RFID
e de identificação de itens.

Sistema de cadastro de produtos
O Cadastro Nacional de Produtos (CNP) é uma
ferramenta on-line desenvolvida pela GS1 Brasil que
auxilia as empresas no registro de seus produtos,
facilitando a gestão de cadastro, controle da
numeração de mercadorias e impressão do código
de barras.
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Compartilhamento
de dados precisos
O modelo EPCIS permite o compartilhamento seguro
de informações sobre a circulação dos produtos
ao longo de toda a cadeia de valor. Responde às
questões: “o quê?”, “onde?”, “quando?” e “porquê?”,
que são de extrema importância para os negócios,
já que permite conhecer de forma automática:
a duração da vida, a localização, o estado e a fase
do negócio em que ocorre o registo da informação
sobre o produto.

Acesse:
mais detalhes sobre o CNP - Cadastro
Nacional de Produtos.
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MÓDULOS CIT

DISTRIBUIÇÃO
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MÓDULOS CIT

DISTRIBUIÇÃO
Recebimento de mercadorias
baseado no sistema EPC/RFID
A implementação do código eletrônico de produtos
(EPC) e da tecnologia de identificação por
radiofrequência (RFID) oferece benefícios importantes
para o consumidor bem como para as empresas.
A tecnologia RFID permite a identificação de produtos
em alta velocidade, sem precisar da leitura direta.
Grandes quantidades não são um problema. A boa
aplicação da tecnologia garante precisão
e integridade da informação.
RFID é uma tecnologia que envolve etiquetas
que emitem sinais de rádio e dispositivos chamados
leitores que recebem esses sinais.

todo o movimento de entrada/saída é registrado por
antenas, e todas as atividades realizadas podem ser
rastreadas através do sistema de gerenciamento de
armazém (WMS – Warehouse Management System).

Armazenagem, separação e
expedição com uso do Sistema GS1
O Sistema GS1 é um conjunto de padrões que
possibilita a gestão eficiente das cadeias de
suprimentos, identificando com exclusividade
produtos, unidades logísticas, localizações, ativos
e serviços. Facilita a integração de processos,
proporcionando soluções estruturadas para
mensagens eletrônicas, viabilizando a total
rastreabilidade das operações e a visibilidade dos
itens que transitam nas cadeias de suprimentos.

Movimentação automatizada
O sistema de movimentação automatizada com EPC/RFID
confere ao processo agilidade, segurança, aumento de
capacidade de armazenamento, aumento de produtividade
e controle mais eficaz dos produtos. As unidades
logísticas e os produtos são identificados com etiquetas
EPC/RFID aplicando as chaves da GS1, de forma que
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Acesse:
mais informações sobre o Sistema GS1.
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MÓDULOS CIT

VAREJO
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MÓDULOS CIT

VAREJO
Reposição inteligente

Experiência de compra inovadora

O armário refrigerado inteligente, equipado com
leitor de RFID faz a gestão do inventário automatizada.
Todo acesso é identificado e reposições ou retiradas
são monitoradas. O inventário atualiza o estoque
e o sistema de rastreabilidade, que roda na internet
em tempo real, e pode enviar pedidos automáticos
de reposição ao fornecedor.

Uma tela interativa que apresenta imagens
e informações detalhadas do produto quando
aproximado, além de fazer recomendações
de produtos semelhantes, com o propósito
de melhorar a experiência de compra no varejo.

Soluções para inventário
e localização de itens

As etiquetas eletrônicas de gôndola atualizam
automaticamente informações como: preço
e dados do produto.

Gestão do varejo

Cada peça do vestuário é identificada com um número
exclusivo – o Número Global de Item Comercial
Serializado GS1 (SGTIN) – aplicado em uma etiqueta
de EPC/RFID. Desta forma, o inventário é ágil
e proporciona à loja uma reposição mais eficiente
com maior disponibilidade de produto e aumento
de vendas.
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MÓDULOS CIT

VAREJO
Identificação de produtos perecíveis
e frescos: GS1 DataBar
O GS1 DataBar é um tipo de código de barras
utilizado no ponto de venda para permitir mais
opções de identificação de produtos e pode
conter informações adicionais, como peso
e data de validade.

Segurança do consumidor
A rastreabilidade do alimento demonstra aos
consumidores o compromisso da empresa em oferecer
produtos confiáveis.

E-commerce
Todos os dias nas empresas em todo o mundo,
centenas de milhões de transações comerciais
ocorrem: pedidos, respostas de pedidos, despachos,
pagamentos etc.; e com regularidade crescente
essas transações estão sendo realizadas
eletronicamente.
Ao identificar inequivocadamente os produtos,
serviços e partes envolvidos em uma transação,
os padrões de comunicação e-com GS1 permitem
que esses intercâmbios eletrônicos sejam facilmente
compatíveis em todas as relações comerciais.

Check-out com tecnologia
de radiofrequência
O check-out com sistema EPC/RFID contribui para uma
experiência inovadora do consumidor.
O cliente não precisa entrar na tradicional fila
do caixa para finalizar suas compras, basta se dirigir
ao autoatendimento, onde as peças são reconhecidas
e é calculado automaticamente o valor total a pagar.
A experiência do check-out é em média 60% mais rápida.
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Acesse:
mais conteúdo sobre o GS1 DataBar.
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SOLUÇÕES
TECNOLÓGICAS
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As soluções tecnológicas apresentadas no CIT
mostram o caminho dos produtos na cadeia
de suprimentos até o consumidor final,
demonstrando como os padrões GS1
já fazem parte de nosso dia a dia.

Eficiência no atendimento
O código de barras identifica os produtos agilizando
as operações nas lojas com um atendimento mais rápido.

Experiência
O EPC/RFID agiliza as operações desde a fabricação
do produto, passando pelo controle de estoque até
facilidades na operação da loja, proporcionando
uma experiência de compra diferenciada para o consumidor.

Autenticidade
O GS1 DataMatrix permite codificar uma série de informações,
como: identificação do produto (GTIN), data de validade,
número serial, entre outras, e assim proporciona
rastreabilidade e segurança ao paciente no setor da saúde.

Rastreabilidade
O GS1 DataBar codifica dados variáveis como a data de validade
e lote, permitindo maior controle de produtos perecíveis
e a rastreabilidade.

Novidade
CLEVERson
O maior exemplo do conhecimento humano acumulado,
o robô, vai falar sobre automação e inovação.

GS1-0027/15_folder_citi_AF.indd 22-23

11/3/15 8:58 PM

CONHEÇA
OS PATROCINADORES
E COLABORADORES DO CIT
PATROCINADORES OURO

A Seal Telecom é uma integradora de soluções customizáveis,
que agrega tecnologias inovadoras para projetos eficientes e viáveis
economicamente. Entre as ofertas da empresa estão soluções
de Áudio e Vídeo, Segurança e Comunicação Unificada.
A Seal possui expertise para atender aos mais diversos segmentos
e atua em todo o território nacional.

Solução multimídia com sistema
de automação
A Seal Telecom aprimorou o desempenho das atividades do CIT
de forma personalizada mediante uma solução multimídia,
composta por áudio e vídeo de qualidade controlado por um
sistema de automação, o qual permite gerenciar diversos
equipamentos do ambiente e a iluminação através de um tablet,
em uma interface simplificada.

A Cassioli Brasil oferece soluções customizadas destinadas
aos diferentes segmentos de mercado: armazéns automáticos,
armazéns verticais, mini-load, sistemas de movimentação
interna, sistemas de movimentação de bagagem aérea, linhas
de separação de pedidos, linhas de montagem e de testes de
desempenho, células de paletização, carros automáticos AGV.

O Armazém Automático – CARTESIO
Dedicado para armazenar caixas plásticas, o cartesio
é constituído por um sistema de extração automático,
capaz de se deslocar diagonalmente através dos elementos
estáticos da estrutura de armazenagem para garantir o máximo
desempenho. A possibilidade de criar diferentes configurações
de estrutura no armazém promove um sistema modular capaz
de ser configurado da forma mais otimizada, de acordo com
a área disponível.
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A Zebra oferece aos clientes soluções completas de ponta a
ponta – de computadores e scanners portáteis a impressoras
especiais, passando por Identificação por Radiofrequência (RFID),
softwares e serviços. Essas soluções permitem identificar,
rastrear e administrar ativos, pessoas e operações essenciais.
A ampla gama de produtos diferenciados da Zebra garante
nossa capacidade de oferecer soluções que ajudam os clientes
a usufruir das principais tendências tecnológicas.
A Zebra tem uma rede abrangente de parceiros comerciais,
como: revendas, integradores, vendedores independentes
de software e distribuidores.
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PATROCINADORES PRATA
A Acura Global é pioneira em RFID no Brasil desde 2001.
Tem desbravado com sucesso a adoção do RFID e Biometria
em diversos setores da economia. Promotora de novas
tecnologias, inovadora, ágil e com foco na viabilidade dos
projetos de vanguarda.

A Gtt Healthcare atua no desenvolvimento de soluções de
automação utilizando a plataforma RFID e outras formas de
autoidentificação, como DataMatrix, RTLS e GPS, beneficiando
toda a cadeia de serviços (hospitais, clínicas, distribuidores
e fabricantes) e área farmacêutica.

Leitor UHF Mercury 6

Cabinet ColdChain

O Mercury 6 é um leitor RFID UHF de pequenas dimensões e alto
desempenho, baseado no poderoso módulo M6e. Ele suporta até
4 antenas monoestáticas, entradas e saídas digitais e conexão
wi-fi. Possui também API para desenvolvimento de softwares
em C, .NET e Java.

O Gt-Cabinet ColdChain permite visibilidade do seu estoque em
tempo real, monitorando diversas informações como lote, data
de validade, data de entrada e saída dos produtos, controle de
acesso dos usuários, temperatura e umidade dos produtos que
estão no seu interior.

Presente em mais de 60 países, fornece soluções em logística
de produção para manufatura. Possui grande variedade de
sistemas de transporte e manipulação que permitem atingir a
máxima eficiência nos processos de envase, empacotamento,
usinagem e montagem.

Gerenciamento do fluxo de materiais
e informações no processo produtivo
Sistema de transporte totalmente modular, com corrente
plástica flexível e perfil de alumínio. Permite curvas horizontais
e verticais, otimizando o espaço. Baixo ruído, baixa vibração e
de fácil manutenção, contribuindo para aumentar a eficiência
da produção.
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Microsoft Dynamics é a área especializada da Microsoft para
soluções de negócio; soluções simples, ágeis e flexíveis,
garantindo uma experiência completa que integra a sua
empresa de uma forma única, engajando e encantando seu
cliente em qualquer momento.

Solução de Microsoft Dynamics
A solução de Microsoft Dynamics para Varejo é a solução
para conectar seu negócio de ponta a ponta através de lojas
conectadas, gestão de mercadorias, PDV, e-commerce, entre
outras funções. Ela conta com uma interface familiar e
se integra nativamente com outras soluções Microsoft.
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A RR Etiquetas é uma das empresas responsáveis pela implantação
do código de barras no Brasil. Fornece etiquetas autoadesivas
utilizadas como mídia nos sistemas de automação para
identificação, codificação, precificação e gestão de processos.
Etiquetas para identificação de embalagens, para balanças
específicas na identificação e precificação de produtos
gordurosos e baixas temperaturas; Bobinas de PDV; Ribbon
(película plástica revestida para a impressão de código
de barras e outras informações); RFID.

RFID – Etiquetas e TAGS

SOMAI é uma empresa especializada em integrar novas
tecnologias à educação.

Design de inovação em tecnologia
cognitiva e inteligência artificial
Design de inovação em tecnologia cognitiva e inteligência
artificial para desenvolvimento de aplicativos para a área da
saúde, educação, ponto de venda, relacionamento com clientes
e promoção de vendas, proporcionando experiências
e interatividade que ultrapassam a fronteira da era digital.

A etiqueta inteligente RFID é composta por um chip encapsulado
pela etiqueta que responde aos sinais de uma base transmissora
ou receptora. Os códigos do item ficam gravados no chip.
Um leitor captura dados e envia para o sistema central que
processa as informações.
A Sunnyvale está localizada em São Paulo e possui unidade
fabril em Itaquaquecetuba, na região metropolitana da capital
paulista. Entre os destaques da linha de codificação estão as
impressoras Termo Ink Jet Série G-i-Tech, da Domino Printing
e o sistema Print and Apply da Foxjet.

A Seal é uma integradora de soluções que atua no mercado
de computação móvel e captura automática de dados trazendo
soluções inovadoras para empresas de varejo e indústria.
Oferece ao mercado as soluções: ESL, Voice Picking, VBI, RFID,
soluções tradicionais para captura automática de dados etc.

Etiquetas Eletrônicas Seal.
Tecnologia Samsung
Essa ferramenta de gestão de preços elimina 100% das
divergências de dentro da loja. As Etiquetas Eletrônicas
comunicam, diretamente na prateleira, o preço, dados sobre
ofertas, informações técnicas sobre o produto e informações
gerenciais como: estoque, facing e validade de promoções.

Sistemas Print Apply
Os equipamentos são 100% eletrônicos, dispensando o uso
de ar-comprimido. Economia e rapidez nas instalações e
grande flexibilidade para as linhas de produção. Indicados
para a indústria em geral, imprimem por transferência térmica
direta ou indireta e aplicam etiquetas por demanda.

Codificadora Termo Inkjet
Capacidade para imprimir códigos de barras 1D e códigos
DataMatrix 2D que melhoram a rastreabilidade,
em conformidade com a GS1. Capacidade para imprimir
textos alfanuméricos e logos sobre difíceis substratos.
Excelente qualidade de impressão: até 600 dpi. Altas
velocidades: até 300 m/min a 60 dpi.

Integração RFID
A Seal oferece componentes e serviço profissional para
implantação da tecnologia RFID. A solução garante visibilidade
e aumento de desempenho, diminuindo a intervenção humana
nos processos em que é utilizada. Ideal para processos na
cadeia logística e aplicações específicas, como o inventário.
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COLABORADORES
DATALOGIC ADC do Brasil Comércio
de Equipamentos e Automação LTDA.
Colaborou com o leitor 2D Magellan 9800i.

Honeywell
Colaborou com impressora de termo-transferência PM4i.

CONTINUE
SUA EXPERIÊNCIA
Por meio dos nossos sites, você
pode ter ainda mais informações
sobre os espaços da GS1 Brasil,
disponíveis para aumentar seu
conhecimento.

Keonn
Colaborou com Advanlook.

Latine Group
Implantação do Microsoft AX.

MZA
Colaborou com caixa plástica Euro 6428.

CIT GS1 Brasil
Paripassu
Solução de rastreabilidade de alimentos.

Use o QR-Code ao lado ou, se preferir,
acesse gs1br.org/cit

Siris / Plascar
Colaborou com carrinho de compras plástico.

Toledo
Colaborou com a balança Prix 6.

Espaço do Conhecimento
Use o QR-Code ao lado ou, se preferir,
acesse gs1br.org/conhecimento
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Patrocinadores Ouro:

Patrocinadores Prata:

Colaboradores:
Datalogic
Honeywell
Keonn
Latine Group
MZA
Paripassu
Siris / Plascar
Toledo

www.gs1br.org/cit
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