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O Brasil está vivendo um ano atípico. O

país recebeu a Copa do mundo, vive a

definição de seu quadro político e agora

observa mensalmente as previsões e visões de

desaceleração na economia. O FMI (Fundo

Monetário Internacional), no dia 07 de Outubro

divulgou sua perspectiva de crescimento tímido

para o país de 0,3% e já prevê apenas 1,4% em

2015. Economistas e Instituições financeiras

seguem com a mesma de visão de retração.

Mesmo com esse cenário, o mercado

brasileiro vem se reinventando para driblar o

momento. Segundo o Serasa Experian, em

comparação ao mesmo mês de 2013, o

Indicador referente a Atividade do Comércio

teve aumento de 5,2%. No acumulado de

janeiro a setembro, a alta foi de 4,1% em

relação ao mesmo período de 2013.

Neste contexto, a GS1 Brasil também

vem se preparando e se organizando para

superar a instabilidade do cenário atual. E vem

conseguindo se posicionar e superar os seus

resultados mesmo diante desta conjuntura. Não

podemos deixar de citar a GS1 Brasil que, pelo

segundo mês consecutivo, supera seu volume

total histórico de membros no quadro

associativo. São agora 58.178 associados em

todo o Brasil do Sul ao Norte, do Sudeste ao

Nordeste. Sem deixar de passar pelo Centro-

Oeste onde temos o escritório em Brasília.
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A Organização é composta por

empresas de todos os portes sendo 78% Micro

e Pequenas. E este quadro de empreendedores

vem cada vez mais ganhando em ser membro

da Associação. Um dos maiores benefícios em

ser associado GS1 Brasil é o acesso que o

associado tem à ferramenta chamada CNP –

Cadastro Nacional de Produto. Nela, a empresa

pode ter controle total de seu estoque de

numeração fornecido pela GS1 Brasil, como

também, pode atualizar o cadastro de seus

produtos com todos os detalhes, desde marca

até dimensões.

Hoje, 17% dos associados utilizam o

CNP para gestão de seu negócio, ou seja, por

volta de 10 mil empresas com mais 1 milhão de

produtos cadastrados. Média de 100 produtos

por empresa. E para aprender a utilizar a

ferramenta é simples, basta participar dos

cursos online oferecidos pela GS1 Brasil. No

próximo dia 09 de Outubro é o momento de tirar

as suas dúvidas sobre o CNP.

A GS1 Brasil também oferece ao

associado mais um benefício: a Certificação do

Código de Barras. Este serviço garante a leitura

do código de barras na primeira passagem em

qualquer equipamento. Isto é, o produto é

avaliado por uma equipe de profissionais

capacitados da Organização que recebe o

produto do associado e após alguns
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testes e validações em laboratório ponderam

quais seriam as melhores maneiras de

aplicação do código no produto. Avaliam

dimensões, cores, leitura, numeração, enfim

tudo que engloba o posicionamento do código

de barras na embalagem.

Mas por que o dono no produto deve

garantir que o código esteja corretamente

aplicado no produto? Nós consumidores já nos

deparamos com as diversas tentativas de leitura

de um determinado produto no caixa, até que a

atendente desiste e começa a digitar a

numeração e neste momento a fila cresce.

Imagine se todos os produtos no mercado

tiverem este mesmo problema, a fila não terá

mais fim. Isso é apenas um ponto de impacto

na cadeia quando um código é mal aplicado,

incide no controle de estoque, nas operações

logísticas e na própria satisfação do cliente

quanto ao produto oferecido e o varejo. O

consumidor pode ligar a imagem da leitura

incorreta com uma possível ineficácia do varejo

ou com a inconsistência do produto no mercado

e pode inclusive deixar de comprá-lo.

Sendo assim a GS1 Brasil, fornece aos

seus associados a possibilidade de avaliação

de suas embalagens quanto a aplicação dos

códigos garantindo que o produto de seus

associados tenha visibilidade na cadeia de
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suprimentos, eficiência nas operações

logísticas e mitigue erros retrabalhos e

inconsistências no check-out.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Neste ano de 2014, a GS1 Brasil amplia

a frente de Responsabilidade Social. A

Organização está ainda mais preocupada em

promover ações que auxiliem no bem-estar de

seus colaboradores, criar valor para

associados, parceiros, conselheiros,

fornecedores e comunidade. O foco desta frente

promovida pela GS1 Brasil visa a coletividade.

A grande força estará concentrada em

seus primeiros passos na Cultura

Organizacional. Os colaboradores serão os

primeiros a fazer parte desta frente,

incorporando no seu dia-a-dia mudanças que

garantam uma postura comprometida com o

bem-estar e com o desenvolvimento

socioambiental. Além de ajudar a garantir uma

gestão integra, os colaboradores também

contribuirão para construção de uma educação

mais consciente.

O sistema GS1 por si só já garante uma

série de práticas sustentáveis, que geram

benefícios para toda cadeia de suprimentos.

Este ponto será ainda mais cultivado para que a

GS1 Brasil desenvolva parcerias em que todos

ganhem, principalmente a sociedade.


