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Na última edição do Panorama

GS1 Brasil, falamos sobre Big Data e a

importância da estruturação de dados

disponíveis na empresa e no mercado.

Citamos também sobre a verificação dos

5V’s do Big Data e seus impactos.

Hoje vamos relembrar os 5V’s e

detalhar um pouco mais sobre um deles

que nos preocupa diariamente e

consideramos essencial para uma boa

análise e gestão dos dados.

Quando se fala em Big Data, a

primeira coisa que vem em mente é o

volume. Mas se o volume do seu dado

não é muito grande, você pode ter

dificuldades na análise para conseguir

uma amostra representativa do universo

com que gostaria de trabalhar, mas ainda

assim, poderia trabalhar a informação e

obter dados relevantes.

Se a velocidade da sua obtenção

de dados não for rápida o bastante, isso

pode resultar em decisões tardias com

efeito menor que o esperado, mas ainda

assim, ações que podem gerar bons

resultados.

Se qualquer um desses itens não

estiver como esperado ou como o

desejado, as decisões podem vir de

forma incompleta, não trazendo o

retorno esperado, mas ainda assim,

serão geradas informações suficientes

para pequenas ações que possam

orientar e melhorar o desempenho da

empresa.

Falamos de volume, velocidade e

variedade, e sem desmerecer cada V do

Big Data, se a veracidade da informação

tiver falhas, todos os outros itens serão

comprometidos, levando a uma análise

incerta e que pode gerar decisões

ineficazes e até mesmo prejudiciais ao

negócio.

Neste momento

que enfatizamos a

necessidade de uma

constante atenção ao

gerenciamento de dados

da empresa.
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Caso a Variedade de dados

não seja muito grande, talvez se

torne um desafio cobrir todos

aspectos desejados da sua análise,

mas pode levar a decisões pontuais

que cubram aspectos essenciais.



gestão de produtos de sua empresa, com

a possibilidade de adicionar imagem, peso,

medidas e a Classificação Global de

Produtos - GPC .

O GPC é uma linguagem mundial

padrão que permite aos parceiros

comerciais uma comunicação mais

eficiente na cadeia de suprimentos.

Hoje com mais de 20 mil empresas

cadastradas e mais de 3 milhões de

produtos publicados, o CNP já é o início de

um conceito de informações globalizadas e

padronizadas, que podem gerar valor

para as empresas de forma fácil e prática.

Muitos fabricantes já utilizam o

CNP como principal fonte de cadastro dos

seus produtos, além de ser uma excelente

ferramenta para geração de código de

barras, etiquetas e até códigos eletrônicos

de produtos (EPC/RFID) .

A qualidade de dados que sua

empresa produz ou extrai do mercado é

crucial para a evolução nos processos,

melhorando as análises e ainda pode levar

a uma redução de custos e avanços na

produtividade.

Tudo isso nos leva ao último V do

Big Data que ainda não falamos nesta

edição e é exatamente aonde todos

queremos chegar, em uma informação de

valor.

A GS1 trabalha diariamente para

que cada vez mais, associados e

colaboradores tenham informações

padronizadas, reais e confiáveis tanto

dentro do seu próprio negócio, quanto

com dados do mercado em que o

associado está inserido.

Um bom exemplo do trabalho que

a GS1 desenvolve para informações

confiáveis dentro do seu negócio é o CNP

– Cadastro Nacional de Produtos, uma

ferramenta online desenvolvida para

auxiliar as empresas no registro, controle

e gestão dos seus produtos e que em

2016 foi atualizada e modernizada para

garantir cada vez mais a diversidade e

principalmente a acuracidade dos dados

inseridos e disponibilizados.

Simples e de fácil acesso, o CNP

pode ser utilizado por todos associados na

A qualidade dos dados é essencial

Mas isso é só o começo, a GS1

trabalha constantemente no

aprimoramento dos seus serviços, para

que possamos agregar mais volume,

velocidade, variedade e veracidade nas

informações, gerando cada vez mais valor

ao negócio dos nossos associados.


