
Mas o que fazer com esta

informação? Por que diferenciá-las se o

padrão é um só? O padrão é único, mas as

empresas também são. A empresa ABC

pretende utilizar o padrão GS1 para abrir

mais lojas e controlar seu estoque, que tem

uma variedade imensa de cor, tamanho,

estilo, etc. O representante legal da

empresa ABC está extremamente otimista

já que pesquisas realizadas, Euromonitor

Internacional, apontaram que o Brasil até

2019 terá uma crescimento médio anual do

varejo calçadista na ordem de 7,1%,

superior a média mundial que chegará no

máximo 6,4%. O empresário da empresa

ABC está empolgadíssimo e pronto para

conhecer novas tecnologias e inovações que

diferenciariam a sua empresa no mercado.

Já pretende até abrir uma loja virtual. Está

de olho em seus concorrentes que já estão

se movimentando.

O associado XYZ é um produtor de

laranjas, faz todo processo de

industrialização até embalar na caixinha.

Seu produto não tem grandes

diferenciações de seus concorrentes,

atualmente ele vende para um pequeno

varejista próximo de sua fábrica. Gostaria

de comercializar para grandes varejos, mas

não sabe por onde começar e nem como

fazer, seu objetivo é vender mais. Procurou

uma grande rede e foi orientado a procurar

a GS1 Brasil para ter código de barras em

seus produtos.

Seja em nossa vida pessoal,

profissional, entre amigos, na comunidade,

no nosso bairro, em qualquer meio que nos

relacionamos, somos únicos. Gostamos de

ser exclusivos, temos gostos diferentes,

desejos e anseios. Um exemplo simples:

alguns gostam de chocolate amargo, outros

de branco e tem aqueles que não gostam

de doce. E por que seria diferente com

nosso associado? Eles podem até ser do

mesmo porte, o que chamamos de T10,

T01, T02, T03 e T04, mas têm perfis e

necessidades completamente diferentes.

Assim como nós.

Vamos citar um exemplo de duas

empresas perfil T04. Ambas faturam entre

R$0 e R$300 mil, são de São Paulo e

abriram seu negócio há 1 ano. Uma chama-

se ABC e a outra XYZ. Até este momento,

as duas possuem as mesmas

características. Elas pretendem aumentar

as suas vendas e procuram a GS1 Brasil

para se associar. Quando começam o

processo de filiação, pode-se distinguir

algumas características em seus perfis. A

empresa ABC ao fazer a filiação completa

seu CNAE (Classificação Nacional de

Atividade Econômica) como TEXTIL,

COURO, CALÇADOS E CONFEÇÕES. Já a

empresa XYZ pertence a outro setor

ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO. Já

começamos a ter ferramentas para

diferenciar os nossos associados.
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A empresa ABC, Pensa agora em

colocar seus produtos no CNP –Cadastro

Nacional de produtos para ter controle total

de sua linha de produtos.

O associado XYZ recebe seu range e

não tem ideia do que fazer com aqueles

números. Busca a GS1 por orientações

básicas de como codificar o produto, como

criar o dígito verificador e, neste momento,

podemos ter participação fundamental no

aumento de vendas deste associado. Numa

primeira ocasião ele precisa do básico, mas

se o apoiarmos e suas vendas começarem a

crescer, ele pode ter novas variedades de

produtos, vender para mais varejos e

pensar em exportação. Para isso,

precisamos acompanhar sua trajetória e

suas necessidades que podem mudar de

ano para ano.

Este é o papel da segmentação.

Conhecer por meio de modelos de gestão

como o CRM o nosso associado, que tem

demandas, características e necessidades

diferentes. Associados semelhantes num

primeiro momento, podem ser modelos de

negócio extremamente diferentes. O

tratamento diferenciado de nossos

associados é fundamental para um

relacionamento assertivo e duradouro.

Todos gostamos de nos sentir únicos.

Estamos diante de 2 associados com

características básicas semelhantes, isto é,

são de pequeno porte, são recentes, mas

tem perspectivas completamente

diferentes. Neste momento é importante

diferenciarmos os associados. Enquanto a

empresa ABC está crescendo com

perspectivas de ampliar investimentos e

abertas a novas tecnologias. A empresa

XYZ encontra-se em um momento de falta

de estrutura, em que precisa de apoio para

saber para onde deve ir e como e até se há

oportunidade de ampliar o seu negócio.

Caro leitor, neste momento que fica

claro como devemos diferenciar a oferta

aos nossos associados, como já expusemos,

a situação é completamente diferente entre

um e outro. Para empresa ABC, temos a

oportunidade de leva-la a conhecer o CIT –

Centro de Inovação e Tecnologia, no qual

terá acesso as melhores tecnologias, que

auxiliará na gestão de seu estoque e

possivelmente num modelo de vendas

diferenciado, focando na experiência de

compra do cliente que visitar sua loja. Com

isso, procura ajuda da GS1 Brasil inclusive

para ter uma ajuda da Consultoria de

negócios e pode desenvolver um case.


