
Bebidas e Fumo que compõem atualmente 28% dos nossos associados, isto é, 16 mil 

associados atrelados a 67 atividades econômicas distintas, que fabricam desde produtos de 

panificação industrial, laticínios e massas até a fabricação de biscoitos e bolachas, produtos de 

padaria e confeitaria, sorvetes e especiarias, molhos, temperos e condimentos.  

Outro setor que veremos no CIT com padrões GS1 Brasil é o têxtil, couro, calçados e 

confecções. Em que temos diversas atividades econômicas: confecção de peças do vestuário, 

fabricação de artefatos têxteis, calçados de couro, artigos para viagem e bolsas. São mais de 4 

mil associados que poderão visualizar as possiblidades de uso dos padrões, como o EPC/RFID 

sendo aplicado no setor. 

O Varejo também tem seu espaço no CIT, com demonstrações de avanços tecnológicos 

em gôndolas e check out.  São também 28% de nossos associados que poderão se identificar 

com possibilidades de ganhos nos seus negócios e poderão visualizar tecnologias que trarão 

velocidade no atendimento ao cliente. Tanto varejistas como atacadistas associam-se para uso 

dos padrões, neste caso uma das maiores procuras é pelo GLN – Número Global de 

Localização. O GLN é a chave de identificação GS1 para localizações. Pode ser utilizado para 

identificação de localizações físicas e entidades legais onde houver a necessidade de se 

armazenar informações pré-definidas, proporcionando a eficiência das comunicações na cadeia 

de suprimentos. O CIT traz em sua visitação a demonstração desta troca de dados e 

informações, em que a empresa por meio do GLN informado realiza troca de mensagem EDI, do 

Pedido ou da Fatura. Agilizando processos e transações entre indústria e varejo. 
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Neste mês de Maio, a GS1 Brasil inaugurou o CIT – Centro de Inovação e Tecnologia. 

Trata-se de um espaço de visitas envolto num ambiente inovador em que Associados, parceiros, 

colaboradores e demais públicos terão acesso às diversas soluções em que o padrão GS1 está 

presente.  A automação está presente no dia-a-dia de todos e traz tanta agilidade e facilidade 

que por muitas vezes nem percebemos os benefícios que a sociedade obteve com estas 

soluções. O CIT trará aos olhos de todos os produtos e facilidades que já são uma realidade e 

outros que farão parte de nosso cotidiano em pouco tempo. 
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A diversidade de setores da economia está representada 

na pluralidade de associados GS1 Brasil. Diversos setores serão 

apresentados neste universo automatizado do CIT. Dentre eles, 

aqueles que mais têm representatividade nos mais de 57 mil 

Associados GS1 Brasil.  Destaque  para  o   setor   de   Alimentos,  
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PIB E GS1 BRASIL 

A última publicação do IBGE em 2011 indica que a concentração econômica persiste, os 

dez maiores estados detém 82% do PIB brasileiro. Se  compararmos com os Associados GS1 

Brasil há uma ligação direta entre os dois indicadores. Dos 10 estados com maior PIB, 9 estão 

entre os estados que mais se associam à GS1 Brasil. 
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No quadro ao lado, há a correlação 

entre o percentual da composição de 

Associados da GS1 Brasil e o percentual dos 

Estados com maior PIB no Brasil. Apenas o 

Ceará que está entre as 10 maiores 

associações na GS1 e Distrito Federal que está 

entre os 10 maiores PIB não fazem parte desta 

relação. Mas por que existe esta semelhança 

entre Associados e Quadro Associativo? 

A distribuição do PIB brasileiro está 

diretamente ligada à capacidade de produção 

destes estados.  São Paulo tem a maior 

concentração da produção no Brasil. Está 

localizada na Grande São Paulo, um  centro polindustrial, formado por 39 municípios, entre eles 

o da cidade de São Paulo, constituindo o maior parque industrial da América Latina.  

Na Região Sudeste como um todo estão os principais tipos de indústrias são: 

automobilística, petroquímica, produtos químicos, alimentares, de minerais não metálicos, têxtil, 

de vestuário, metalúrgica, mecânica, etc. É um centro polindustrial, marcado pela variedade e 

volume de produção. Assim como a Região Sul, a industrialização tem muita vinculação com a 

produção agrária e dentro da divisão regional do trabalho visa o abastecimento do mercado 

interno e as exportações. Este retrato acima reflete diretamente o quadro associativo da GS1 

Brasil em que os associados estão concentrados nesses clusters. E estritamente ligados aos 

diferentes tipos de produções estabelecidas. A tendência é que cada vez mais a participação da 

GS1 cresça nestas regiões e também na Região nordeste, pois a industrialização dessa região 

vem se modificando e se modernizando.  


