
Outra novidade para este ano é a

nova ferramenta para divulgação dos

produtos e serviços dos associados Guia de

Parceiros que possuem soluções em

automação. Haverá um novo espaço para

divulgação com a reformulação do conceito

e o formato é próximo a um site de busca.

Nele tanto associados como o público em

geral acessarão um catálogo de produtos

detalhado e prático. Ganha o associado

Guia de Parceiros que pode divulgar mais o

seu portfólio, ganha o público que precisa

de uma ferramenta ou uma solução para

automatizar o seu negócio, pois tem um

catálogo atual e detalhado de informações.

Um dos recursos oferecidos ao

associado, que não chega a ser uma

novidade, pois foi lançada em 2013, mas

que vem conquistando as empresas é o

CNP - Cadastro Nacional de Produtos. Já

falamos dele aqui no Panorama GS1 Brasil,

mas é importante destacar a relevância que

ele conquistou neste último ano, são

aproximadamente 12 mil associados

utilizando a ferramenta, controlando as

informações de seus produtos e suas

características, imprimindo etiquetas e

controlando sua lista. Tudo sob a segurança

oferecida pela GS1 Brasil, em que todos os

conteúdos cadastrados são armazenados

em uma base que não tem qualquer risco

de perda dos dados imputados.

A GS1 Brasil completa o ano de

2014 ultrapassando a marca dos 58 mil

associados. Para 2015, as perspectivas da

Organização são positivas, com a previsão

de aumentar seu quadro de empresas

membro para um número superior a 59 mil.

É um grande desafio, levando em

consideração todo o cenário político-

econômico atual, em que as empresas

estão tendo que se renovar e se adaptar as

perspectivas atuais. Mas é neste contexto

que a GS1 Brasil está inserida e

proporciona as empresas dos diversos

portes e setores as melhores soluções para

organização, controle e desenvolvimento

dos vários tipos de negócio.

Para isto, em 2015, a GS1 Brasil

inicia o ano repleto de novidades. No fim do

ano anterior, ocorreu o lançamento do novo

portal que está com uma nova “cara”, está

muito mais intuitivo, com conteúdo mais

leve e fácil de navegar. Pronto para ser

visitado em qualquer plataforma. Ainda é

composto por toda iconografia determinada

pelo Global Office, pensando na imagem

única para a marca GS1 em todo o mundo.

O logo passou por uma pequena alteração

para reforçar ainda mais a marca GS1 no

mercado. Como podem ver no fim da

página, no canto esquerdo. Basicamente

muda o posicionamento da marca

registrada e também o traço abaixo do

numeral 1.
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uma maior precisão no acompanhamento

dos dados estratégicos da entidade.

Para 2015, o time de Inteligência

prepara-se para abastecer a GS1 Brasil com

análises mais precisas e indicadores cada

vez mais relevantes para a organização,

associados e mercado.

Um novo departamento foi criado

para ampliar ainda mais o alcance da

equipe de Marketing e Relações

Institucionais, chama-se Produtos e

Soluções. Inicia sua atuação com objetivo

de formar uma rede de contatos com

tomadores de decisão dos diversos setores

de atuação, para que eles tenham acesso e

conhecimento aos nossos produtos e

soluções para adoção e multiplicação da

importância de ser um associado GS1

Brasil.

Desta forma, com a composição de

todas as áreas e departamentos, GS1 Brasil

prepara-se para um 2015 de desafios, mas

essencialmente de oportunidades. Com

novas frentes, novos projetos e se

organizando para evoluir cada vez mais.

Com a implementação do CRM –

Customer Relationship Management,

chamado de Integra na GS1 Brasil, altera a

forma de gestão do relacionamento da

Organização com seus associados. A

proximidade aumenta e o atendimento

torna-se gradativamente mais

personalizado. O associado vai sentir nos e-

mails trocados, nos cursos oferecidos, nas

ligações feitas, dentre outras frentes o

quanto entendemos mais sobre eles e suas

demandas.

Educação passa a ser uma frente

ainda mais trabalhada pela GS1 Brasil. Com

projetos especiais investe em recursos

como eventos diferenciados, cursos,

treinamentos, vídeos e palestras online

para estar mais próximo do associado em

qualquer parte do Brasil, com conteúdos

mais elaborados e compatíveis com as

necessidades de empresas associadas.

Também em 2013 a GS1 Brasil criou

o departamento de Inteligência de Mercado

na área de Marketing e Relações

Institucionais, com o objetivo de auxiliar

toda a equipe com dados internos e

informações setoriais relevantes para

tomada de decisão. Em 2014, este

departamento consolidou números

formalizou entregas e ampliou seu olhar

para todas as áreas da Organização e agora

compõe a área de Finanças e Serviços

Corporativos da GS1 Brasil.

Esta migração ocorre principalmente

para que a organização tenha uma visão

única de todos os seus indicadores e tenha


