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Estamos na contagem regressiva para o

próximo ano. A GS1 Brasil – Associação

Brasileira de Automação está se preparando

para um próximo ano desafiador. De acordo

com a visão desenhada por especialistas, 2015

será um ano crítico no âmbito político-

econômico que precisará contar com momentos

de superação pelo empresariado brasileiro.

Metade das empresas que abrem no

Brasil não chega ao terceiro ano de vida de

acordo com dados publicados pelo IBGE em

2012. Enquanto o ciclo de vida médio de

permanência na associação de toda carteira

GS1 Brasil é de 4,9 anos. Isto é, as empresas

associadas a GS1 Brasil, conseguem ter uma

vida útil maior, pelo menos na venda de seus

produtos.

Os códigos e padrões GS1 auxiliam no

desenvolvimento e crescimento das empresas em

seus diversos portes, viabilizando aparentemente

uma sobrevivência maior do que a média de

mercado. O acesso ao varejo, a possibilidade de

fazer melhor gestão do seu negócio com parâmetros

e avaliações baseados em dados reais são os

diferenciais que tem um associado GS1 Brasil.
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Nesta quinta-feira a Organização

realiza o Encontro de Negócios, onde serão

apresentados algumas das principais

iniciativas que a GS1 Brasil desenvolverá no

próximo ano. Objetivos e metas foram

avaliados e redesenhados, com intuito de

ampliar ainda mais as frentes de atuação e

conseguir avaliar de maneira mais apurada e

precisa as ações de Fidelização, Prospecção

e Conhecimento de Marca desenvolvidas

pela Organização.

É um momento em que toda GS1

Brasil terá acesso aos planos de 2015.

Poderão degustar de novas iniciativas que

serão trabalhadas e irão avaliar como podem

auxiliar no sucesso e desenvolvimento nos

diversos mercados em que atua.

Uma mensagem importante que

precisamos ter, é que o alcance dos objetivos

da GS1 Brasil depende de todos nós. Temos

responsabilidade por nossas entregas, por

nossos objetivos e metas. Eles compõem o

RESULTADO.

Precisamos todos conhecer a visão e

missão organizacionais em prol dos mesmos

fins. Entender os números quea organização

busca e lutar por eles.

Mas a GS1 não vive só de números,

os valores organizacionais são de extrema

importância para atingirmos o sucesso da

Organização.
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Todos nós colaboradores GS1 temos o

compromisso de engajar nossos colegas e

equipes a vivenciar os valores organizacionais.

A fim de mantermos um melhor ambiente de

trabalho, favorecendo todo e qualquer

movimento realizado pela Organização.

Nossos valores estão baseados em

cinco pilares:

COLABORAÇÃO: Oferecer e receber

ajuda para fazer o que precisa ser feito, bem

feito (com excelência), para cumprir ou superar

as expectativas do nosso associado, do nosso

pessoal, dos nossos parceiros e da sociedade.

ATITUDE INOVADORA: A busca diária

de algo novo para encantar o cliente.

BUSCA PELA EXCELÊNCIA: Busca

contínua de melhoria em todas ações: das

pequenas até as grandes. Ter a capacidade de
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mudar hábitos e atitudes buscando melhores

possibilidades.

NEUTRALIDADE: Comprometer-se

visando o melhor resultado com desapego

emocional e visão racional para o negócio GS1

INTEGRIDADE: É a coerência entre os

pensamentos, discursos e ações, alinhados

com os valores da organização.

Estes valores estão inseridos no dia-a-

dia da GS1 Brasil. Compartilhá-los e vivê-los é

um comprometimento de todos nós. Este é o

propósito fundamental da Organização, a

inspiração para nosso trabalho e para nossa

superação como colaboradores.

Acreditamos que estes valores são

fundamentais para que a GS1 Brasil cresça e

tenha resultados melhores todos os dias.


