
A GS1 Brasil – Associação Brasileira de Automação – fechou o 1º trimestre de 2014 com 

57.537 associados. O quadro associativo é bastante diversificado, com empresas de todos os 

portes. Atendemos desde os micro e pequenos empreendedores que estão iniciando o seu 

negócio e conquistando espaço no mercado até as empresas de Grande Porte, que buscam por 

agilidade em seus processos e eficiência nos resultados a serem atingidos. Hoje, fazem parte da 

GS1 Brasil aproximadamente 78% de Micro e Pequenos Empreendedores (MEI, ME e EPP) e 

22% de empresas de Médio e Grande Porte.  Esta composição reforça ainda mais que o 

padrão é para todos, independente de setor, tamanho e tipo de produto que tenha. 

Este número é combinado por empresas de diversos setores da economia. A Indústria 

representa 32,6% dos nossos associados e é composta por 16 subsetores, dentre eles os mais 

representativos são: Têxtil, Químico, Plásticos e Borracha, Metalúrgico. Mas é no Agronegócio 

(31,4%) em que se encontra a atividade econômica que mais tem aderência aos padrões GS1 – 

Alimentos, Bebidas e Fumo, temos mais de 16.000 associados, que representam 90% dos 

filiados deste setor e 28% do total de nossos associados. Os  Comércios Varejista e 

Atacadista compõem aproximadamente 27% do nosso quadro associativo. 

Essa heterogeneidade de usuários do 

padrão GS1, garante a diversidade de produtos a 

serem codificados com códigos de barras e com 

as demais soluções ofertadas pela GS1. São 

mais de 3.000 tipos de produtos codificados e 

aproximadamente 900 atividades econômicas 

envolvidas. A possibilidade de aumentar as 

vendas e o fácil acesso ao varejo proporcionado  

pelo  uso  do  padrão  GS1  estão  

entre as causas que mais atraem os nossos associados. É o motivo pelo qual Contadores, 

Sebrae e alguns Provedores de Soluções orientam as empresas a aderirem à Organização. 

A GS1 Brasil é valorizada por seus associados, que acreditam na Organização e 

usufruem de todos os benefícios em ser um associado. São aproximadamente 38% de 

associados que estão há mais de 10 anos conosco. E, nos últimos 2 anos, mais de 10.000 

empresas aderiram a GS1 Brasil e utilizam código de barras em seus produtos, identificam 

seus paletes e ganham eficiência em seus processos produtivos. 
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são os que mais utilizam os nossos padrões neste estado. A cidade que 

mais utiliza o padrão GS1 é São Paulo, seguida por Rio de Janeiro e 

Curitiba. 
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SETOR HIGIENE PESSOAL PERFUMARIA E COSMÉTICOS: 

Todo mês será dado destaque a um determinado segmento. Neste mês ganha 

evidência o setor de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. A GS1 Brasil tem mais de 

2.000 associados neste ramo, sendo que 87% deles são Micro e Pequenos 

Empreendedores (MEI, ME e EPP). Estes empresários, em seus diversos tamanhos, ao 

codificarem seus produtos conquistam a possibilidade de expor seus produtos nos varejos e 

aumentar as suas vendas, a marca ganha destaque e é mais consumida por seus clientes. 

Segundo 

publicação da ABIHPEC, trata-se de um setor em constante crescimento 

devido a diversos fatores como: aumento da participação das  

Classes C e D nos setores da economia, maior participação  

da mulher no mercado de trabalho e ao constante  

lançamento de novos produtos. Este ponto merece  

destaque, pois sendo um associado a GS1 Brasil,  

 

 

Temos associados distribuídos em todas as 

regiões do Brasil, com maior concentração nas 

regiões Sudeste e Sul do país. Esta concentração 

está ligada diretamente ao desenvolvimento industrial 

do Brasil, pois nestas regiões concentram-se os 

principais polos industriais brasileiros.  

O quadro associativo da GS1 Brasil acompanha essa 

composição e tem no estado de São Paulo aproximadamente 21.500 

empresas que receberam seu prefixo “789” ou “790”, isto é, 55% 

do quadro associativo. Os setores Alimentício,  Têxtil e  Cosméticos 

a empresa deste setor que utiliza o padrão consegue  

ter maior autonomia do seu negócio, controlando sua produção,  

estoque e amplia seu acesso ao varejo. 
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