
Os Microempreendedores Individuais, Micro e Pequenas Empresas representam  78% do 

quadro associativo da GS1 Brasil. As empresas de Médio e Grande Porte somam 22% do total. 

Todos eles com diversos tipos de produtos buscam melhores resultados. O Brasil vem 

apresentando um quadro econômico não muito favorável em que a inflação demonstra-se acima 

da meta estabelecida pelo governo e que mesmo com o aquecimento das vendas de alguns 

setores resultantes de um mês atípico para o país com Copa do Mundo, no mês seguinte, 

estaremos de volta com as rotinas econômicas do país, em que há a previsão de especialistas 

de PIB máximo de 1% para o ano. Este é mais um motivo pelo qual as empresas vem aderindo 

e fazendo parte da GS1 Brasil, todo controle auxilia na gestão da empresa e mitiga os impactos  

da política-econômica atual. A palavra de ordem é controle, neste sentido o padrão GS1 auxilia 

de ponta a ponta na Cadeia de Suprimentos, facilitando as interações de troca, controlando 

todas as etapas em que o produtos percorre, bem como é um meio interessantíssimo para 

entendimento do que o público consumidor necessita e busca . 
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O mês de Junho foi marcado pelo início da Copa do Mundo no Brasil. Trouxemos a 

Copa, mas o título não foi conquistado. Neste clima de festa, contrariando as críticas, o Brasil 

não parou. Tivemos alguns feriados para acompanhamento dos jogos, mas o povo brasileiro 

continuou sua batalha diária. Neste mês de Junho, a GS1 Brasil apresentou o melhor resultado 

do ano, ultrapassando os 57.600 associados. Só neste mês, foram 560 novos associados e 

reativações que aconteceram em apenas 17 dias úteis (considerando como não úteis os dias de 

jogos do Brasil em que as empresas trabalharam com horários reduzidos e ainda o feriado de 

Corpus Christi). São empresas interessadas em expor seus produtos ao mercado. 
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De acordo com os associados da GS1 Brasil, ser um 

membro da organização e utilizar os códigos de barras garantem 

credibilidade à imagem do produto que fazem e também da 

empresa no varejo. A exposição da marca é maior e o acesso ao 

varejo é facilitado, já que grande parte das redes varejistas 

utilizam o padrão GS1 para controle de seus estoques, 

identificação dos produtos no PDV e exigem a correta aplicação 

do padrão nas Notas Fiscais Eletrônicas, já que o uso indevido 

pode acarretar problemas para toda cadeia de suprimentos. 
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Independente do tamanho da empresa ou 

do que ela produz e até mesmo do que oferece 

ao mercado. Não importa se é um varejo, uma 

indústria ou um prestador de serviço, a oferta 

personalizada vem sendo uma das maiores 

exigências  dos  consumidores  atuais.  Cada vez 
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mais as empresas tentam interagir com seus clientes desta maneira e muitas vezes se perdem 

na quantidade massiva de dados que são gerados diariamente. Surge a era do Big Data. De 

acordo com publicações o Big Data trata dados não estruturados, que podem vir de posts em 

redes sociais, vídeos e comportamento de clientes. Neste contexto, a participação da GS1 

começa a ganhar força. Em épocas de atendimento personalizado o padrão GS1 trás um input 

de dados padronizado em meio às informações desorganizadas. Hoje são 85% de dados não-

estruturados que as empresas lidam, o uso do padrão GS1 auxilia e traz um dado padronizado e 

único que pode auxiliar no entendimento do consumo do cliente final. Desta forma, pode 

proporcionar um atendimento personalizado e assertivo, pois o comportamento de compra do 

consumidor é assimilado e são dados que podem ser compartilhados. Para isso não é preciso 

grandes ferramentas. Até mesmo empresas que não tenham muito investimento podem 

entender o comportamento de compra de seus cliente. No varejo, com um cadastro mínimo do 

cliente controlando todos os códigos de barras/produtos que ele consome. Se for a indústria, por 

meio da mesma informação controlar o que fornece e o fluxo de saída deste produto na fábrica. 

Os dados personalizados do varejo podem inclusive auxiliar na gestão de produção da indústria. 

Agora mais do que nunca o poder está na mão do consumidor e ter um entendimento do 

que ele consome é fundamental para o crescimento de qualquer tipo de negócio. O padrão GS1 

auxilia as empresas fornecendo este material. O padrão garante a unicidade do produto, 

podendo identificar exatamente aquilo que está sendo consumido. A numeração oferecida pela 

GS1 é única e tem o papel de RG do produto. Basta unir os dados “RG do Produto” (GTIN-13) + 

RG do Consumidor (hoje é mais comum o uso do CPF). Pronto! Num pequeno varejo já é 

possível unir os dados e oferecer algumas personalizações. Não é um Big Data, mas não é 

necessária tanta complexidade, dependendo do porte da empresa, acompanhar o seu cliente e 

suas preferências. 

A VOZ DO CONSUMIDOR: “EU SOU ÚNICO!” 


