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O Brasil vem apresentando uma retração constante nos índices que demostram a 

situação atual do país. No último Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central em 05 de maio, 

foi apresentado o novo número de expectativa para o crescimento do PIB em 2014 e o recuo 

apesar de pequeno 1,65% para 1,63% já aponta reflexos em nossa economia. Representação 

disso está na previsão de crescimento em 2015, que após permanecerem por semanas em 

torno de 2,00%, passou para 1,91% na última divulgação.  
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Diante disto, a GS1 Brasil cada vez mais vem 

proporcionando para seus associados benefícios que 

possam os auxiliar a alavancar os seus negócios e 

viabiliza alternativas para proporcionar de maneira 

eficaz a gestão de negócios de cada empresa. 

No último ano, a GS1 Brasil disponibilizou a seus associados gratuitamente o CNP – 

Cadastro Nacional de Produtos, trata-se de um banco de dados em que o associado inclui 

informações de seus produtos com garantia de confiabilidade no armazenamento seguro de 

seus dados e sem qualquer risco de perda da lista de produtos. Este benefício oferecido a todo 

associado GS1 Brasil vem cada vez mais sendo utilizado e ganhando força no mercado. São 

aproximadamente 6.000 empresas que aderiram ao uso com mais de 570 mil itens 

cadastrados. A facilidade de acesso permite que hoje tenhamos a média de 494 acessos 

diários. A ferramenta possibilita ao usuário o controle de seus produtos, a impressão de 

etiquetas, além da gestão dos dados para auxílio no seu negócio, dentre outras soluções. Os 

benefícios do uso do CNP são percebidos por empresas de diversos tamanhos (Micro 

Empreendedores, Pequenas, Médias e Grandes Empresas) e suas funcionalidades vêm 

atraindo tanto empresas que estão há mais de 20 anos com a GS1 Brasil, como aquelas que 

acabaram de se associar. As empresas que aderiram ao CNP fazem parte de diversos setores 

da economia, o que garante a credibilidade e consistência reconhecida pelos associados. 

A GS1 Brasil tem mais de 57 mil 

associados que estão distribuídos em 78% de 

Micro e Pequenas empresas, além de 

Empreendedores Individuais e 22% são 

compostos por Médias e Grandes Empresas. 

Mas não são apenas as empresas que aderem 

ao uso, temos mais de 2.000 artesãos e 

produtores  rurais  que  se  associaram à GS1 
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Brasil para identificação de seus produtos, para ampliar o seu negócio e ter maior acesso ao mercado. Esse 

público aproxima-se da GS1 por indicação de outros associados (14%), recomendação de seus contadores 

(11%), ou até mesmo por orientação de Associações e exigências do mercado. Os artesãos e produtores 

rurais são em sua maioria Empreendedores Individuais, Micro e Pequenas em empresas (93%). Dentre os 

produtos codificados por eles estão: hortaliças e verduras, algodão, ovos e frutas.  

Mensalmente cerca de 400 empresas, artesãos ou produtores rurais aderem à associação e passam 

a fazer parte da GS1 Brasil. Das empresas que se associaram  no último mês de Abril, 41% solicitaram 

numeração GS1 para codificar até 100 diferentes tipos de produtos, 34% gostariam de codificar até 10 

produtos diversos, 20% até 1.000. Os outros 5% estão distribuídos pelas empresas que tem mais de 10.000 e 

100.000 produtos com  predominância do setor de Alimentos. 
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SETOR ALIMENTÍCIO: 

 O grande destaque da economia brasileira em 2013 foi o setor agropecuário com 

crescimento de 7% (maior crescimento desde 1996). Já o setor de serviços cresceu 2%. O 

setor industrial também apresentou crescimento, embora tímido, ficando em 1,3%. Segundo o 

SEBRAE, há algumas tendências que transformarão os hábitos de alimentação dos brasileiros 

em 2014, como por exemplo, o aumento do poder de compra da população, o que proporciona 

maiores exigências no consumo e nas experiência gastronômicas. Assim como, o maior acesso 

à informação, em que o consumidor esta cada vez mais preocupado com a saúde e quer 

entender o que está levando à sua mesa. Ele exige confiabilidade e qualidade, sendo a 

rastreabilidade e a garantia de origem um dos destaques das necessidades atuais. Destacam 

ainda que Inovação é palavra permanente no vocabulário de empresários e gestores ligados ao 

segmento de alimentos e bebidas.  

Neste contexto a GS1 Brasil tem padrões que auxiliam nestas demandas crescentes 

atuais. O setor Alimentício representa 30% dos membros associados da GS1 Brasil, 

segmentados entre FLV (frutas, legumes e verduras), Processados, Carnes e Food Service. 

Dentre os CNAEs (Classificação Nacional De Atividades Econômicas), destacamos a 

variedade entre as atividades como: fabricação de produtos (9,56% da carteira); fabricação de 

produtos de panificação industrial (6,73%) e fabricação de laticínios (6,70%). Distribuídos em 

diversos produtos:  bolachas, café, carne, chocolate,  laticínios, massas, pães, dentre outros. 

Vale destacar que a GS1 Brasil tem padrões fundamentais que apoiam as demandas de 

mercado atuais como rastreabilidade e possíveis iniciativas de experiência de consumo. 


