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Todo ano no mês de Novembro a GS1

Brasil promove o Prêmio Automação, este ano

foi realizada a 17ª edição no último dia 11,

terça-feira passada.

No total foram 20 premiados, dentre eles

homenageados, imprensa e empresas

parceiras que desenvolveram cases de sucesso

tendo como prática o uso do padrão GS1. Hoje,

são empresas referência de mercado por

utilizarem as melhores soluções para seu

negócio. Cada empresa tem suas demandas e

necessidades de melhorias e tiveram projetos

desenvolvidos em conjunto ou sob orientação

da GS1 Brasil.

Este ano, houve a cobertura exclusiva

do Estadão que gerou um Caderno Especial

que foi publicado no dia 13 de novembro. Nele

foram destacados todos os pontos

fundamentais da Premiação.
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O jornal com tiragem de 180 mil

exemplares foi distribuído nas bancas e

também para os assinantes do Estadão com o

tabloide incluso. É um passo importante para a

GS1 Brasil divulgar sua marca e também

fortalecer a imagem do Prêmio Automação no

mercado. Esta frente pode auxiliar e facilitar a

abertura de portas para desenvolvimento de

novos cases com empresas de diversos

setores, mas prioritariamente passa a fazer seu

primeiro contato com os consumidores. A

matéria de capa, mais do que divulgar o

Prêmio, insere a GS1 Brasil na realidade do

consumo atual e destaca a importância do

padrão GS1 na experiência de compra para os

próximos anos.

Pode-se dizer que foi um momento de

festa e comemorações. A GS1 Brasil aproxima-

se de um fim de ano com resultados positivos e

números favoráveis, apesar de todos impactos

político-econômicos que o Brasil sofreu nos

últimos meses, a organização ampliou até o

momento seu quadro de associados,

desenvolveu importantes projetos e fortaleceu

importantes parcerias. Uma delas no dia do

Prêmio Automação em que no palco, ao vivo,

foi assinado o termo de Cooperação Técnica

com o IDESF – Instituto de Desenvolvimento

Econômico e Social de Fronteiras. Com o

objetivo de disseminar os padrões nos estudos,

capacitação e pesquisas, priorizando o

desenvolvimento econômico e social das

regiões de fronteiras.
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OLHAR EM 2015

No dia 30 de Outubro de 2014, a GS1

Brasil já estruturou sua estratégia para o ano de

2015. Com início em Setembro de 2014, o

estudo realizado observou as metas e

estratégias desenhadas no final do ano anterior,

bem como ponderou os pontos fortes e fracos

que a Organização desenvolveu ao longo do

ano de 2014. As oportunidades foram

consideradas e analisadas e, com base nestas

referências, desenhou suas diretrizes para

melhorar ainda mais sua performance em 2015.

Este ano, a equipe GS1 Brasil trabalhou

um formato diferenciado de montagem de seu

Planejamento, todos os líderes das áreas e

departamentos construíram juntos, visualizando

efetivamente como impactam o resultado da

Organização. O formato foi pensado para que

se consiga ter um acompanhamento mais

próximo do real, com maior agilidade e

confiabilidade nas informações geradas para

que a análise de retorno da Organização sejam

cada vez mais precisas.

A GS1 Brasil tem focado seu modelo de

gestão em busca dos melhores resultados,

desta forma, este tipo de acompanhamento

torna-se cada vez mais necessário e

fundamental para que a Organização cresça de

maneira estruturada e transparente.
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Neste mesmo período, com base em

sua estratégia e objetivos, a entidade delineou

seus balizadores a serem conquistados no

próximo ano, isto é, determinou suas metas e

índices Corporativos.

No próximo dia 18 de Dezembro, será

realizado o Encontro de Negócios, em que

todos os colaboradores terão acesso ao

Planejamento para o ano de 2015. O conteúdo

foi elaborado pensando na melhoria contínua

de nossos processos mas necessariamente nos

colaboradores que tem papel essencial na

entrega dos melhores números. Lembrando

sempre que nossa estratégia se baseia nos

pilares fundamentais que consideram o avanço

nas entregas a nossos associados

(Fidelização), captação de novos membros

(Prospecção) e resultados positivos

(Performance). Tudo isso culmina num ponto

único que é a imagem da GS1 Brasil, tornando-

a mais forte, consistente e confiável entre todos

que nos conhecem e virão a nos conhecer.


