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Pela primeira vez em sua história a GS1

Brasil supera a marca de 58 mil associados,

isto representa um crescimento de 10% nos

últimos quatro anos. É a 5ª maior GS1 em

quantidade de associados dentre as 111

Organizações Membro em todo o mundo. Isto é

fruto de uma série de iniciativas que a GS1

Brasil vem desenvolvendo com foco na

demanda de seus associados. Esta conquista é

um sucesso atingido, mas também um desafio a

ser superado diariamente. Indica que a

Organização precisa estar cada vez mais

preparada para atender a multiplicidade de

seus associados, que diferem em suas

necessidades e exigências.

O segredo para este crescimento da

GS1 Brasil, em momento de retração do

mercado brasileiro, está na aproximação do seu

associado e no relacionamento que tem com

ele. A segmentação vem sendo uma das

diretrizes fundamentais da GS1 Brasil para se

aproximar de seus membros e de suas

perspectivas.
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Com isso, a Organização vem

remodelando sua forma de se posicionar no

mercado para cada vez mais fortalecer a sua

marca e o vínculo com seus associados. Com

este olhar a GS1 Brasil acaba de implementar o

CRM (Customer Relationship Management –

Gestão de Relacionamento com o Cliente), em

que mais do que uma ferramenta é um modelo

de gestão, que aproxima a associação de seus

membros. Este olhar alcançado busca trazer

uma metodologia de relacionamento focada no

conhecimento do perfil e do comportamento de

quem se relaciona com a entidade. As

consequências disto são soluções adequadas

oferecidas e contatos mais assertivos com seus

associados. Assim a segmentação e o

tratamento diferenciado serão cada vez mais

evidentes e percebidos pelos associados. A

interação será cada vez mais rica.

A melhora do relacionamento é

importante, mas o que supera isso é a

possibilidade de ter o olhar do nosso associado

e oferecer soluções que os auxiliem,

antecipando soluções e expectativas a serem

atendidas em seus negócios. Não é a toa que o

nome do projeto é Integra. A Integração de

informações que serão geradas e o ganho no

contato com seus stakeholders já começam a

ser vistos e sentidos no dia-a-dia daqueles que

se relacionam com a GS1 Brasil.
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Mas você sabe o que é segmentação?

Segmentação é a divisão de grupos de clientes

com algumas características em comum. Esta

estratificação auxilia que as ações da empresa

sejam similares para um grupo e distintas aos

outros grupos.

O mercado é composto por diversos

tipos de empresas e setores, que muitas vezes

mesmo pertencendo ao mesmo segmento tem

características e demandas completamente

diferentes, que podem, até mesmo, torná-los

mais distantes de um grupo de semelhanças

setoriais e mais próximos de outro setor devido

as suas particularidades. Este contexto pode

ser visto na carteira de associados da GS1

Brasil. Com 58 mil associados e mais de 30

segmentos compondo seu quadro associativo,

a segmentação passa a ser vital para

compreensão de seus associados. Traçando

perfis semelhantes a Organização passa a

atender cada grupo com benefícios e

predicados que o associado espera receber. A

qualidade de entrega ultrapassa os limites do

uso do padrão para reforçar os ganhos dos de

seus membros. A possibilidade de identificar e

atender desejos específicos de um grupo passa

a ser mais facilmente identificada e suprida em

um espaço de tempo menor.
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Retomando a importância do CRM neste

processo, ele viabiliza a detecção de

oportunidades baseada no relacionamento que

o membro associado tem com a GS1 Brasil e

permite a entidade moldar sua estratégia com

foco do cliente, podendo agregar valor ao

relacionamento com nosso associado.

Mas porque foco do cliente e não foco

no cliente? Pois a GS1 Brasil interage com o

seu associado e tem a percepção do que ele

precisa. Para a Organização as duas esferas

são primordiais. Mas a percepção do cliente é

baseada naquilo que ele precisa e não somente

no que a GS1 Brasil julga interessante oferecer.

Desta forma, amplia para a Associação

a capacidade de se relacionar com atitudes

mais diretas, mas com um maior alcance. Bem

como, administra suas relações com parceiros,

fornecedores e multiplicadores de forma mais

próxima. A gestão de relacionamento torna-se

mais interativa, pessoal e individualizada.


