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Pela primeira vez na história da

GS1 Brasil foi alcançada a marca de 57,8

mil associados. Só neste mês de Julho

foram 653 Novos Associados e

Reativações. Desde Agosto de 2012, não

havia um volume de entrada que

superasse os 600 associados/mês.

Recorde em quantidade de

associados, mesmo em um período em

que o crescimento do país apresenta-se

tímido e com índices de confiança da

Indústria, Comércio e Consumidores

atingindo os resultados mais pessimistas

desde o início das medições.

É evidente a retração no mercado,

pode-se ver por meio dos índices

divulgados pelo CNI – Confederação

Nacional da Indústria – divulgados no mês

de junho que apontam para as quedas da

atividades industriais e a consequente

desaceleração do setor.

Neste momento a palavra de ordem

para as empresas passa a ser controle.

Acompanhar as operações, ter domínio

sob seu volume de estoque e produção,

reduzir os custos e ganhar eficiência são

os pontos que buscam para resistir e fazer

a diferença no panorama atual. E é neste

contexto que a GS1 contribui para seus

associados. Diante deste cenário, a

organização gradativamente vem se repo-
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sicionando para entender ainda mais o seu

associado e auxiliá-lo da melhor maneira

em seu negócio de ponta a ponta.

Hoje a GS1 Brasil visita o

associado, busca entender o que é valor

para o seu afiliado e redesenha suas

ações. A colaboração entre equipes faz a

diferença no alcance dos resultados.

As parcerias que acompanham a

história da GS1 Brasil também são

fundamentais para manter a organização

alinhada com as tendências de mercado e

as distintas necessidades dos diversos

setores em que atua. São mais de 40

parceiros com atividades contínuas em

conjunto com a GS1 Brasil.

As iniciativas desenvolvidas em

conjunto visam capacitar profissionais,

conscientizar o mercado quanto ao uso do

padrão e implementar automação eficiente

para todo um setor, alcançando a cadeia

de suprimentos em todos os seus níveis.

Isto só é possível, pois há a aliança da

expertise destas instituições parceiras com

a equipe GS1 preparada e capacitada para

atender a pluralidade de demandas

advindas destes segmentos.
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VAREJO

O varejo é um dos maiores

influenciadores do uso do padrão GS1 pelo

mercado. De acordo com dados do IBPT –

Instituto Brasileiro de Planejamento

Tributário – são mais de 5 milhões

empresas que estão abertas no Brasil com

este perfil. Isto demonstra o quanto o setor

é pulverizado no país, levando em conta os

diferentes segmentos que o compõem.

Hoje, a GS1 Brasil atinge com

maior intensidade o setor varejista de

alimentos, mas suas soluções alcançam de

maneira forte e estruturada também o setor

calçadista e têxtil, com importantes cases

nestes ramos. São mais de 11 mil

associados do setor. Em sua maioria, 80%

registradas na Receita Federal como

empresas de Pequeno Porte, Micro

Empreendedor Individual e Micro

Empresas. Estes empreendedores buscam

na GS1 organizar sua logística interna e a

troca de informações com fornecedores,

mas também há casos que possuem

produtos de marca própria e desejam

alavancar no mercado seus produtos.
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O desenvolvimento de produtos

próprios pelo varejo vem sendo inserido no

mercado brasileiro. Ao contrário do que do

que há em outros países da Europa,

principalmente Suíça, Reino Unido e

Espanha, que são os 3 países que tem

maior participação de marcas próprias no

varejo, há alguns pontos que

desfavorecem os resultados de vendas

destes tipos de produtos no Brasil.

Podemos dizer que no país, a

regionalização do varejo é alta e este tipo

de produto com Marca Própria acaba se

concentrando nas grandes redes. Para os

varejistas de menor porte investir neste tipo

de produto não é tão vantajoso, devido ao

investimento necessário. Para os

pequenos varejos, é mais interessante

concentrar as vendas em marcas

conhecidas e em produtos feitos por

indústrias próximas a sua loja. Outro ponto

relevante em relação ao tema, trata do

perfil do consumidor brasileiro, que aponta

para a não valorização de produtos com

Marcas Próprias. Com isso, a estratégia

dos grandes varejistas para este tipo de

produto tem sido trabalhar em nichos como

proposta de vida mais saudável para o

consumidor.


