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‘

PALAVRA DO
PRESIDENTE

Um período repleto de conquistas. Assim podemos resumir as atividades da GS1 Brasil no triênio

2016–2018. Entre os grandes marcos desta fase, destacamos a consolidação do Cadastro Nacional de Pro-

dutos (CNP), a inauguração do novo escritório em Brasília, a criação da Missão Técnica Internacional e a re-

novação do Centro de Inovação e Tecnologia (CIT). Lançamos estudos e índices que se tornaram referência
para a imprensa e as empresas.

Acreditando no poder transformador da educação, também demos um salto qualitativo e quantitativo neste setor. Ampliamos a oferta de cursos, nos adaptando, inclusive, às novas demandas mais personalizadas

e digitais, o que nos levou à criação das plataformas de e-learning e das modalidades in-company. Em toda
a nossa caminhada, comemoramos nossas conquistas, mas não nos esquecemos de celebrar as de empresas e os profissionais de destaque. Com esse propósito, nasceu o Prêmio Automação, que completou duas
décadas neste triênio e se consolidou como uma parte marcante da nossa história.

Foi neste ritmo de inovação que a GS1 Brasil alcançou 35 anos no País e, por meio deste relatório, convido
todos a conhecer e fazer parte desta trajetória de vitórias conosco.
João Carlos de Oliveira
Presidente da GS1 Brasil
President of GS1 Brasil

Message from the president
A time full of achievements. That is how we can summarize GS1 Brasil’s activities
during the 2016-2018 triennium. Among the important milestones in this phase are
the consolidation of the National Product Register (CNP). The opening of our new
office in Brasilia, the creation of the International Technical Mission and the renewal
of our Innovation and Technology Center (CIT). We published studies and indexes
that became reference for the press and for organizations.
We believe in the transforming power of education, thus we also advanced qualitatively and quantitively in that industry. We expanded our course offerings, including adapting to more customized and digital requests, which drove us to create
e-learning platforms and in-company courses.
Throughout our journey, we have celebrated our accomplishments, without forgetting to celebrate the noteworthy companies and the professionals. To that end,
we created the Automation Award, which has reached its twentieth edition during
this triennium and has become an important part of our history.
It is at this pace of innovation that GS1 Brasil celebrates 35 years in the country,
and I would like to invite you all to learn more about and be a part of this journey of
victories with us through this report.
6
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‘

CARTA
DA CEO

Estamos, sem dúvida, na era dos dados. Como reflexo da revolução digital, as informações nunca foram

tão valiosas no mundo dos negócios como atualmente. Com o conhecimento na tela dos smartphones, os
consumidores demandam experiências de compra inovadoras das empresas, que precisam estar um passo
à frente para atender a essas novas necessidades.
Nesse cenário, a qualidade de dados é o alicerce para melhorar as relações entre clientes e empresas, iden-

tificar a origem dos produtos e integrar o universo físico ao mundo digital. No triênio 2016-2018, a atuação da
GS1 Brasil foi pautada justamente nesse contexto, a exemplo das atividades que apresentamos neste relatório.
Acompanhando de perto as transformações e tendências globais, a entidade direciona esforços para ofe-

recer soluções inteligentes e dados de valor aos associados, ao mercado e aos consumidores, por meio dos
padrões, de estudos e pesquisas que indicam os rumos da automação e de nossos serviços. Com certeza,
essas premissas continuarão orientando nossas metas futuras.
Virginia Vaamonde
CEO da GS1 Brasil
CEO of GS1 Brasil

Message from the CEO
Without a doubt, we are in the age of data. As a result of the digital revolution, information has never been so valuable in the
world of business as it is today. As consumers have knowledge on smartphone screens, they demand innovative purchasing experiences from companies, who in turn, must be one step ahead to service these new requirements.
In this scenario, the quality of data is the foundation to improve the relationship between customers and companies, to identify
the origin of products, and to integrate the physical universe with the digital world. In the 2016 - 2018 triennium, that context has
been the exact focus of GS1 Brasil, as shown in the activities presented in this report.
By closely monitoring global transformations and trends, the entity endeavors its efforts to offer smart solutions and valuable
data to members, market and consumers, through standards, studies and research that steer the path of automation and our services. These assumptions will definitely continue to guide our future goals.
8
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1

A GS1 Brasil
Há 35 anos transformando a maneira como trabalhamos e vivemos, a GS1 Brasil mantém sua relevância no mercado, estimulando a automação e
o uso de códigos e padrões, capazes de identificar,
capturar e compartilhar informações sobre produtos, estabelecendo, assim, uma linguagem comum
tanto nos canais físicos quanto digitais.
Com a inovação no seu DNA, a entidade foi criada em 1983 como Associação Brasileira de Automação Comercial (ABAC), marcando a implementação no Brasil do código de barras padrão EAN,
que já era utilizado na Europa. Em 2004, ocorreu
uma nova mudança na marca em âmbito mundial
e a organização adotou o nome GS1.
Com sede global na Bélgica, a GS1 possui 1,5
milhão de associados em mais de 150 países. Como
uma organização neutra e sem fins lucrativos, tem
a missão de desenvolver padrões globais para automação em toda a cadeia de abastecimento.
No Brasil, a organização encerrou 2018 com cerca de 58 mil associados, o que a posiciona como a
quinta maior GS1 no mundo. “Nossos associados
10
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About GS1 Brasil
GS1 Brasil has been transforming
how we have worked for the past 35
years and maintaining its relevance in
the market encouraging automation
and the use of codes and standards
that can identify, capture and share
product data, thus creating a common
language not only in brick and mortar
stores but also digital channels.
Having innovation embedded in
its DNA, the entity was established in
1983 as the Brazilian Commercial Automation Association (ABAC), marking
the implementation of the EAN standard barcoding, which was already
used in Europe. In 2004, the brand
changed at the global level and the organization adopted the name GS1.
With global headquarters in Belgium, GS1 has 1.5 million members
in over 150 countries. As a neutral
not-for-profit organization, with the
mission of developing global standards for automation in the entire
supply chain. In Brazil, the organization ended 2018 with 58,000
members, making it the fifth largest
GS1 in the world. “Our members
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D i r e c i o n a m e n t o

d a

e n t i d a d e
Entity direction

representam 31% do Produto Interno Bruto (PIB) e 18% dos empregos formais do
País”, conta o presidente da entidade, João Carlos de Oliveira. No triênio, as novas filiações foram solicitadas, principalmente, por empresas de varejo, atacado, distribuição

Visão

missão

Ser a referência em padrões globais
de identificação, captura de dados
e compartilhamento de informações,
promovendo a contínua inovação
para o desenvolvimento e o
bem-estar da sociedade.

Disseminar e ampliar a implementação, no Brasil,
de Padrões Globais GS1 de identificação, captura
de dados e compartilhamento de informações,
contribuindo para o aumento da produtividade e
segurança nas cadeias de suprimentos, em sinergia
com o governo, empresas e consumidores.

Be the benchmark in global identification
standards, capturing data and sharing information,
promoting continuous innovation for society
development and well-being.

Disseminate and expand implementation of GS1 Global Standards in
Brazil to identify, capture data and share information, contributing to
increase productivity and safety in the supply chain, in synergy with
the government, enterprises and consumers.

Vision

Mission

e e-commerce.
Com sede em São Paulo (SP) e um escritório em Brasília, a GS1 está sempre atenta
às demandas dos associados e do mercado, a fim de direcionar as soluções de automação mais adequadas para cada situação e setor. É marcante sua atuação em mais
de 40 segmentos da economia, com destaque para saúde, alimentos, moda, logística,
varejo, entre outros, além de manter relacionamento com órgãos governamentais e

‘

agências regulatórias.

‘

account for 31% of the Gross Domestic Product (GDP) and 18% of formal jobs in the country”, says
entity president, João Carlos de Oliveira. In the triennium, new member requests mainly include retailers, wholesalers, distributors, and e-commerce.
Headquartered in São Paulo, state of São Paulo, with an office in Brasília, GS1 is always open to
member and market requirements in order to offer guidance for the most suitable automation solutions
according to each case and industry. GS1 operates strongly in over 40 segments of the economy, with
noteworthy mention to healthcare, food, fashion, logistics, retail, among others, in addition to maintaining relationships with governmental and regulatory agencies.

12
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“Our members account for 31% of the
GDP and 18% of formal jobs in the country”

João Carlos de Oliveira

Presidente da GS1 Brasil
President of GS1 Brasil
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valores
Values

Ouça a
entrevista
Listen to
the interview

Colaboração
Oferecer e receber ajuda
para fazer o que precisa
ser feito, com excelência,
para cumprir e superar
as expectativas do
associado, time,
parceiros e sociedade.

Inovação
A busca diária
por algo novo
para fidelizar o
associado.

Collaboration
Offer and receive help
to do what must be done, with
excellence to comply
and exceed member,
team, partner
and society expectations.

Innovation
The daily pursuit
of something
new to create
member loyalty.

Integridade e
Neutralidade

Busca pela
excelência

É a coerência entre
pensamentos, discursos
e ações. Comprometer-se
visando o melhor resultado
com desapego emocional e
visão racional do negócio.

Busca contínua pela
melhoria: das pequenas às
grandes. Ter a capacidade
de mudar hábitos e tomar
atitudes que buscam
melhores possibilidades.

Integrity and Neutrality
The coherence between
mindset, discourse and actions.
Committing to aim for the
best result without emotional
detachment and rational
vision of the business.
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Pursuit for excellence
Continuous pursuit of
improvement: from small
to big. Having the ability of
changing habits and taking
actions that engage in the
best possibilities.
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P e r f i l

d o s

a s s o c i a d o s

por região
Per region

2%

Saiba mais sobre as empresas filiadas, que atuam em diferentes setores
da economia nacional.
MEMBER PROFILE
Learn more about member companies that operate in different sectors of the Brazilian economy.

Per industry

Agronegócio
Agribusiness

por setor

5%

58 mil

por ramo

33%

10%

associados
ativos

31%

Indústria
Industry

29%

29%

Comércio
Trade

16%

5%

Serviços
Services

13%

2%

58,000 ACTIVE
MEMBERS

por porte
Per size

7%

4%

4%

78%

Pequeno
Médio

10,8%

Grande

11,2%

Outros
Others

4%

55%

3%

Small – 78%
Mid-Size – 10.8%
Large – 11.2%

3%

2%

28%

8%

2%

Per industry

Alimentos,
Bebidas e Fumo

Atacadistas
Wholesalers

Varejistas
Retailers

Food, Beverage
and Tabaco

14
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Têxtil, Couro,
Calçados e
Confecções

Textiles, Leather,
Footwear and
Apparel
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Agronegócio
e Agricultura
Agribusiness
Agriculture

Química

Chemicals

Plástico e
Borrachas
Plastic and
Rubber

Indústrias
Diversas
Diverse
Industries

Metalurgia
Metallurgy

Madeira
e Móveis
Wood and
Furniture

Turismo, Lazer,
Esportes e
Serviços
Especializados

Outros*
Others*

*Outros tipos de indústrias,
como Papel e Celulose, Higiene e
Limpeza, Farmacêutico, Saúde,
Eletroeletrônicos, entre outros.
* Other industries such as Pulp
& Paper, Hygiene and Cleaning,
Pharmaceutical, Healthcare, Electrical
and Electronics, among others.

Tourism, Leisure,
Sports and
Specialized Services
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Com estratégias bem alinhadas às diretrizes mundiais, há muitos anos, a GS1 Brasil tem forte representatividade nos debates e decisões que estabelecem os rumos da organização, marcando presença nos principais
fóruns da GS1 Global, como a General Assembly (assembleia geral com representantes de todos os paísesmembro), o Global Forum (encontro anual da comunidade GS1), e como membro do Advisory Council (conselho
formado por CEOs das 20 maiores GS1).
No triênio, os profissionais brasileiros atuaram em diferentes grupos de trabalho, que discutem o desenvolvimento, a atualização e a aplicação dos padrões, e em comitês de direção, nos quais, junto com representantes
do mercado, são definidas as estratégias para uso dos padrões em vários setores da economia. São exemplos
o GS1 Traceability (rastreabilidade), o Healthcare Leadership Team (saúde), Omnichannel, Digital Link (novo
padrão de identificação), entre outros. Nesses encontros, a equipe colaborou com o desenvolvimento das estratégias, trocou experiências e compartilhou iniciativas de sucesso que serviram de inspiração e referência para
outras unidades da GS1 no mundo.

grupos internacionais da
organização. Devido à sua competência, é

nos

Ouça a
entrevista
Listen to
the interview

vista como um modelo dentro da comunidade GS1”
“We are immensely proud, as GS1 Brasil is constantly called
upon to act in the group’s international organization. Given its
competence, it’s seen as a model within the GS1 community”

Virginia Vaamonde
CEO da GS1 Brasil
CEO of GS1 Brasil

“Temos um orgulho enorme, porque a GS1 Brasil é constantemente requisitada para atuar nos grupos interna-

cionais da organização. Devido à sua competência, é vista como um modelo dentro da comunidade GS1. Nossa
participação no grupo Healthcare, por exemplo, é bem emblemática, porque a definição dos participantes ocorre
por votação das organizações-membro e estamos há vários anos sendo reeleitos para compor esse grupo”, desOutra iniciativa importante foi realizada em 2017, quando a organização sediou o Forum Latam, reunindo

With strategies well in line with global guidelines, GS1 Brasil has been strongly represented for years in debates and decisions
that determine the paths of the organization. Present in the main GS1 Global forums, such as the General Assembly (including
representatives of all member countries), the Global Forum (annual meeting of the GS1 community), and as member of the Advisory Council (council comprised of CEOs from the 20 largest GS1s).
In the triennium, Brazilian professionals took part in different workgroups, that debate standards development, reviews and
application, and in steering committees, in which, together with market representatives, the strategies to use the standards in
various sectors of the economy are defined. Such standards include the GS1 Traceability, the Healthcare Leadership Team, Omnichannel, Digital Link (new identification standard), among others. During the meetings, the team collaborated to develop strategies, exchanged experiences and shared successful initiatives that inspired and became reference for other GS1 units in the world.
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é constantemente requisitada para atuar

taca a CEO da GS1 Brasil, Virginia Vaamonde.

International initiatives
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atuação internacional

“Temos um orgulho enorme, porque a GS1 Brasil
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57 profissionais da GS1 de 14 diferentes países da América Latina para alinhar e trocar conhecimento sobre
os padrões.
“We are immensely proud, as GS1 Brasil is constantly called upon to act in the group’s international organization. Given its
competence, it’s seen as a model within the GS1 community. Our participation in the Healthcare group, for instance, is very emblematic, as participants are defined according to votes of member organizations and we have been reelected for a number of
years to comprise this group,” highlights the CEO of GS1 Brasil, Virginia Vaaamonde.
Another important initiative was carried out in 2017, when the organization hosted the Latam Forum, gathering 57 professionals from GS1 from 14 different Latin American countries to align and exchange knowledge about the standards.
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L IN H A

D O

TEM P O
Timeline

Conquistas
da GS1 Brasil
no triênio

Inauguração do novo
escritório e Centro de
Inovação e Tecnologia
(CIT) em Brasília

GS1 Brasil Achievements in the triennium

Inaugurated the new office a
nd the Innovation and
Technology Center in Brasília

Lançamento do programa
Trilha do Conhecimento,
uma experiência de
aprendizado diferenciada
para os associados
Launched the Trilha do
Conhecimento (Path of
Knowledge) program, a special
learning experience for members

Criação do Índice GS1
de Atividade Industrial
Created the GS1 index
of industrial activity

Cadastro Nacional
de Produtos (CNP)
registra 4,7 milhões
de itens cadastrados

r e l a t ó r i o

Set up the sales team

Implementação da
tecnologia para assinatura
digital para facilitar
o processo de filiação
de associados

Início da locação dos
espaços da sede de
São Paulo para eventos
corporativos

Implemented technology for
digital signature to facilitate
membership process

g e s t ã o
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Inauguração do Espaço
Saúde dentro do
CIT São Paulo
Inaugurated the Health
Space in the São Paulo CIT

Primeira Missão
Técnica Internacional
para Alemanha

Lançamento do Índice
de Automação do
Mercado Brasileiro

Started renting spaces
in the São Paulo headquarters
for corporate events

2017

d e

Início do Projeto Código
Verde, que identifica e
rastreia plantas nativas
da mata atlântica
Started the Código Verde (Code Green)
project that identifies and traces native
plants from the Atlantic rainforest

National Product Register (CNP)
records 4.7 million items

2016

18

Estruturação da
equipe comercial

Renovated the front desk area at
São Paulo headquarters to make
it more spacious and technological
to welcome our members

First international technical
mission to Germany

Launched the Brazilian
Market Automation Index

20ª edição do
Prêmio Automação
20th edition of the
Automation Award

Reforma da recepção
da sede de São Paulo,
com espaço mais amplo
e tecnológico para bem
receber os associados

Lançamento da pesquisa
mensal Radar Empresarial

CNP atinge a marca
de 35 milhões de
itens cadastrados

Launched the monthly
Corporate Radar survey

CNP achieves the mark of
35 million items registered

2018
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PRESENÇA NO MERCADO

2

A GS1 Brasil sempre incentivou o desenvolvimento das empresas associadas e do mercado, apoiando a me-

lhoria dos processos e a eficiência nos negócios por meio de melhores práticas de automação. Neste triênio,
não foi diferente e a entidade manteve um trabalho consistente em setores considerados estratégicos: saúde,
alimentos, varejo, atacado, micro e pequenas empresas, têxtil, calçados, documentos fiscais eletrônicos, provedores de solução, bens de consumo, forças armadas e e-commerce. Em paralelo, expandiu a atuação para
segmentos que necessitavam de apoio para implementar melhorias a partir do uso de padrões, como construção
civil e technical industries (a denominação da GS1 para Indústria 4.0).
De olho no futuro, a GS1 Brasil planeja fornecer serviços de consultoria para mapear os processos e recomendar – de forma personalizada – as ações necessárias para implementar as soluções de automação, melhoria de
cadastro, rastreabilidade, entre outras.
Market Presence
GS1 Brasil has always encouraged member and market development, by supporting process improvement and business
efficiency through the indicators of best practices in automation. In this triennium, it was no different, and the entity maintained consistent work in sectors deemed strategic: healthcare, food, retail, wholesale, micro and small companies, textiles,
footwear, electronic tax documents, solution suppliers, consumer goods, armed forces, and e-commerce. At the same time,
the entity has expanded to operate in segments that required support to implement improvements by using standards such
as construction and technical industries (what GS1 calls Industry 4.0).
With an eye out for the future, GS1 Brasil plans to provide consulting services to map processes and recommend—in a customized
manner—the actions necessary to implement automation solutions, registry improvements, and traceability, among others.

Provedores

Suppliers

Em 2018, a GS1 Brasil reestruturou a parceria com provedores de
tecnologia para entender melhor suas necessidades e trabalhos
desenvolvidos, incentivando-os a se tornarem multiplicadores
das soluções GS1 no mercado. Para agregar mais valor, a
entidade criou um portal para promoção de suas soluções,
abrindo novas oportunidades para os provedores.

20
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In 2018, GS1 Brasil reorganized the partnership with technology vendors to better understand their needs and work developed, encouraging them to become multipliers of the
GS1 solutions in the marketplace. To add more
value, the entity created a portal to promote its
solutions, opening the door to new opportunities for suppliers.
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CASES DE

I n d ú s t r i a

sucesso

Johnson & Johnson
Para atender à legislação de rastreabilidade de medicamentos no Brasil, a divisão da Johnson & Johnson

Para contribuir cada vez

que se dedica à fabricação de medicamentos tinha o desafio de fazer a integração entre os parceiros (distri-

mais com o crescimento, a
sustentabilidade e a eficiência dos
negócios, a GS1 brasil trabalhou

buidores, farmácias e hospitais) para ajustar os processos e facilitar a comunicação. Entre as várias iniciativas, a companhia adotou os padrões GS1 em todo o processo logístico, utilizando o código de barras nos
itens comerciais, caixas de embarque e paletes. Por serem globais, os padrões também ajudaram a fazer

ativamente no engajamento das

a rastreabilidade do fluxo de materiais entre os países onde a empresa atua. Ter visibilidade dos dados dos

empresas por meio de comitês,

medicamentos em toda a cadeia logística foi o principal ganho do projeto, que rendeu à companhia o tro-

grupos de trabalho e eventos,
buscando entender as necessidades
dos diversos setores da
economia nacional e implantar as
melhores práticas de automação,
rastreabilidade, segurança do
alimento e do paciente. Os cases

féu do Prêmio Automação 2018 na categoria Saúde–Gestão Logística e Rastreabilidade de Medicamentos.

Assista ao vídeo

Watch the video

To comply with drug traceability regulations in Brazil, the Johnson & Johnson division dedicated to manufacturing drugs
faced the challenge of integrating its partners (distributors, drugstores and hospitals) to adjust processes and make communication easier. Among the many initiatives, the company adopted the GS1 standards in the entire logistics process, using
barcodes on commercial items, shipping boxes and pallets. As J&J is a global company, the standards also helped to trace
the material flow between countries where the company operates. Having drug data visibility in the entire logistics chain was
the main win for the project, which led to winning the 2018 Automation Award in the category Healthcare - Logistics Management and Drug Traceability.

de sucesso, a seguir, ilustram
uma pequena parte desse
trabalho junto ao mercado

Citrícola Lucato

no período entre 2016 e 2018.

22

Há mais de 50 anos, a Citrícola Lucato produz e comercializa laranjas e tangerinas para todo o Brasil.

Successful cases

Para aprimorar as operações, a empresa buscou o auxílio da GS1 Brasil para fazer a rastreabilidade de

To contribute even more with growth,
business sustainability and efficiency, GS1
Brasil actively worked on engaging companies
through committees, work groups and events,
aiming at understanding the necessities of the
diverse industries in the Brazilian economy and
to roll-out the best practices in automation,
traceability, food and patient safety.
The success cases below illustrate just a
small part of this work carried out with the
market in the period between 2016 and 2018.

todo o caminho da laranja, desde a fazenda até o supermercado. A introdução do código de barras e o
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aperfeiçoamento dos processos promoveu benefícios em toda a cadeia, reduzindo os problemas de distribuição de frutas no varejo e melhorando os resultados financeiros da empresa. O consumidor também
foi beneficiado, pois, em conjunto com a PariPassu, a Citrícola Lucato desenvolveu um aplicativo que, ao
escanear o código de barras na embalagem da laranja, mostra todo o caminho da fruta escolhida. Em
virtude desses resultados, a empresa venceu o Prêmio Automação 2018, na categoria Agrobusiness.

Assista ao vídeo

Watch the video

For over 50 years, Citrícola Lucato has been producing and selling oranges and tangerines all over Brazil. To improve operations, the company sought the help from GS1 Brasil for the traceability of the entire orange path from farm to market. The use
of barcoding and process improvement promoted benefits throughout the entire chain, reducing fruit distribution problems in
retail and improving the company’s financial results. Consumers also benefitted, as together with PariPassu, Citrícola Lucato developed an application that shows the entire path of the fruit chosen when the barcode is scanned on the packaging of oranges.
Given these results, the company won the 2018 Automation Award, in the Agribusiness category.
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S a ú d e

M i c r o

Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Mascky

e

p e q u e n a

e m p r e s a

Fundado em 1897 na capital paulista, o Hospital Alemão

A Mascky Comércio e Distribuição é uma empresa de pequeno porte que iniciou suas atividades em 2013

Oswaldo Cruz sempre apostou na tecnologia para melhorar

com a venda de presentes, como brinquedos, pelúcias e óculos de sol, para lojas de conveniência, padarias,

seus procedimentos. Desde 2008, utiliza o GS1 DataMatrix

bancas de jornal e comércio em geral. A empresa identificou a oportunidade de desenvolver uma marca

para controlar os processos logísticos e, em 2017, expandiu

própria de carregadores de celular e, a partir daí, investiu em uma embalagem com o código de barras pa-

a aplicação deste código para as unidades de internação

drão global GS1 para otimizar as vendas e facilitar os processos dos clientes varejistas que, em muitos casos,

para fazer a identificação do medicamento desde a origem

reetiquetavam o produto, gerando erros. Com esta solução, a Mascky aumentou o faturamento em 50%. Além

até o leito do paciente de forma eficiente e segura para o

disso, ter o GTIN do produto foi essencial para iniciar as vendas via e-commerce e ter acesso a grandes mar-

processo de medicação. Como o hospital já era responsável

ketplaces. A Mascky foi vencedora do Prêmio Automação 2017 na categoria Micro e Pequena Empresa (MPE).

Assista ao vídeo

Watch the video

pela prescrição, pelo preparo e pela dispensação dos
medicamentos de forma eletrônica, o uso do GS1 DataMatrix
ajudou a fazer a dupla checagem, diminuindo um potencial
risco para o paciente. Os principais benefícios do novo
processo foram: diminuição do tempo entre a administração
do medicamento e a checagem no sistema e melhoria da
parceria do hospital com os outros elos da cadeia. O case foi

Mascky Comércio e Distribuição is a small enterprise that began its operations in 2013 selling gifts, such as toys, stuffed toys
and sunglasses to convenience stores, bakeries, newsstands and other trade. The company saw an opportunity to develop its own
cell charger brand, and from then on invested in packaging with GS1 global standard barcoding to streamline sales and facilitate
retailer client processes, as they were often relabeling the product leading to error. With this solution, Mascky increased revenues
by 50%. Additionally, having the product GTIN was essential to begin selling via e-commerce and having access to marketplaces.
Mascky won the 2017 Automation Award in the Micro and Small Enterprise (MSE) category.

vencedor do Prêmio Automação 2018 na categoria Saúde –
Inovação na Segurança do Paciente.

Brasil Criart
Com atuação na área de presentes e artigos artesanais, como noivinhos de biscuit, velas decorativas e
Assista ao vídeo

Watch the video

The hospital was established in 1897 in the capital city of São
Paulo and has always bet on technology to improve procedures.
The hospital has been using the GS1 DataMatrix since 2008 to
control logistics processes and in 2017 it expanded code use to
inpatient units to trace medicine from origin to bedside in an
efficient and safe manner for patients and drug administration. As the hospital was already responsible for electronic drug
prescriptions, preparation and administration, the use of the
GS1 DataMatrix helped in double checking, decreasing the potential risk to patients. The main benefits of the new process
are to reduce time between drug administration and system
checking and improve the hospital partnership with other links
in the chain. The case won the 2018 Automation Award in the
Healthcare - Safety Patient Innovation category.
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lembrancinhas para festas, a Brasil Criart foi fundada em 2005, com a produção das peças feita na casa dos
empreendedores e vendida para lojas da Rua 25 de Março, em São Paulo (SP). Para expandir o fornecimento a
outros mercados, a empresa adotou o código de barras EAN 13, padrão GS1. No início, foram apenas 12 códigos
cadastrados, mas no fim de 2018 já registrava 22 mil. Com essa iniciativa, conseguiu abrir novas frentes de
negócios, fornecendo para supermercados, redes de lojas, atacadistas e distribuidores. Esse resultado também
foi alcançado com a participação em eventos de negócios e de capacitação promovidos pela GS1 Brasil (leia mais
na página 67). A Brasil Criart ganhou o Prêmio Automação 2018, na categoria Micro e Pequena Empresa (MPE).

Assista ao vídeo

Watch the video

Operating in the gifts and artisanal products, such as porcelain bride & groom cake toppers, decorative candles and party favors
area, Brasil Criart was established in 2005, production starting in the home of the entrepreneurs and sold at stores in downtown
São Paulo, state of São Paulo. To expand supply to other markets, the company adopted the EAN 13 barcodes, GS1 standard. In
the beginning, only 12 were registered, but by the end of 2018, they had already registered 22,000. Through this initiative, new
business fronts opened, supplying markets, store chains, wholesalers and distributors. This result was also achieved by taking part
in business and training events promoted by GS1 Brasil (read more on page 66). Brasil Criart won the 2018 Automation Award in
the Micro and Small Enterprise (MSE) category.
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A l i m e n t o s

Carrefour
Diante da necessidade de automatizar o controle de qualidade e a logística de frutas, legumes e verduras (FLV), o Carrefour foi a primeira rede supermercadista a aderir ao Programa de Rastreabilidade
e Monitoramento de Alimentos (Rama), desenvolvido pela Associação Brasileira de Supermercados
(Abras), em parceria com a PariPassu. O Rama tem o objetivo de estimular os produtores de FLV a adotarem boas práticas para garantir a segurança do alimento e monitoramento de defensivos agrícolas,
apoiado em tecnologias que usam como base os padrões GS1. O Carrefour colhe bons frutos com essa
iniciativa, pois passou a estimular os produtores a usarem o código GS1-128, que fornece informações
do item, como lote, fabricação e data de validade. O consumidor, por sua vez, passou a ter acesso aos
dados dos alimentos, escaneando o QR Code presente nas embalagens. Diante da relevância do projeto, o Carrefour foi vencedor do Prêmio Automação 2016, na categoria Rastreabilidade.

Assista ao vídeo

Watch the video

Faced with the need of automating quality control and logistics of fruits, vegetables and greens (FVG), Carrefour
was the first supermarket chain to adhere to the Food Traceability and Monitoring Program (Rama), developed by the
Brazilian Association of Supermarkets (Abras), through a partnership with PariPassu. Rama aims at encouraging FVG
producers to adopt good practices and ensure food safety and monitoring of pesticides, supported by technologies that use
the GS1 standard as the foundation. Carrefour is reaping good fruits with this initiative, as it encouraged producers to use
code GS1-128, which provides item information—such as batch, date of manufacture and expiry date. Consumers, on the
other hand, now have access to food data by scanning the QR Code on the packaging. In view of the project’s relevance,
Carrefour received the 2016 Automation Award in the Traceability category.

Supermercado Pinheiro
Com foco na segurança do alimento, o Supermercado Pinheiro adotou o código GS1 DataBar com o objetivo de fazer a rastreabilidade e aprimorar o controle de qualidade na seção de frutas, legumes e verduras
(FLV). Quando o cliente passa no caixa e é feita a leitura da etiqueta com o GS1 DataBar, ele é avisado
sobre preço, data de validade, lote e todo o caminho do alimento até chegar ao supermercado. Com esse
investimento em tecnologia e inovação, o Supermercado Pinheiro evita a venda de produtos vencidos e
melhora os controles e a gestão de loja. A rede, que possui 11 unidades no Ceará, contou com o apoio da
GS1 Brasil, da produtora de frutas Doce Mel e da PariPassu para realizar o projeto, vencedor do Prêmio
Automação 2018, na categoria Varejo – Segurança do Alimento do Campo à Mesa.

Assista ao vídeo

Watch the video

Focused on food safety, Supermercado Pinheiro adopted the GS1 DataBar code to obtain traceability and improving quality
control in the fruits, vegetables and greens (FVG) section. When customers go through checkout and the GS1 DataBar is scanned
they are informed about price, expiry date, lot, and the entire path of food until it arrives at the supermarket. With this investment
in technology and innovation, Supermercado Pinheiro avoids selling expired products, thus improving store management and controls. The chain has 11 stores in the state of Ceará, counted on the support of GS1 Brasil, Doce Mel fruit producer and PariPassu
to carry out the project, winner of the 2018 Automation Award in the Retail - Field to Fork Food Safety category.
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V a r e j o

Assaí Atacadista
Com cerca de 150 unidades no Brasil, a empresa apostou em um software para controlar toda a movimentação de produtos das lojas com base no código de barras padrão GS1. A solução, chamada RUB, foi
desenvolvida pela GIC e possibilita várias ações a partir da leitura do código de barras: identificar se o
item está exposto ou em estoque, visualizar os problemas e determinar as tarefas a serem feitas, como
repor as mercadorias na gôndola. Dessa forma, os gestores têm uma visão precisa do fluxo das mercadorias, diminuindo rupturas e aumentando a produtividade. O case venceu o Prêmio Automação 2016,
na categoria Identificação de Produto.

Assista ao vídeo

Watch the video

With approximately 150 stores in Brazil, the company bet on software to control product movement in stores based on the
GS1 barcode standard. The solution called RUB, was developed by GIC and offers many options after scanning the barcode: see
if the item was on display or in inventory, see any problems and determine tasks to be carried out, such as replenishing goods on
shelves. Therefore, managers have an accurate view of merchandise flow, decreasing ruptures and increasing productivity. The
case won the 2016 Automation Award in the Product Identification category.

T ê x t i l

Piticas
Iniciando suas atividades em 2010 com a produção e venda de camisetas com estampas da cultura
pop, a expansão da Piticas se deu por meio de franquias, surgindo a necessidade de encontrar tecnologias acessíveis e eficientes para controlar o estoque e evitar perdas. A opção foi pelo RFID, adesão
que contou com o apoio da GS1 Brasil para implementar os processos, e da iTAG e Presence, como
fornecedoras de integração e das etiquetas inteligentes. O inventário, que levava 7 horas para ser feito
nos quiosques da marca, passou a ser realizado em cinco minutos com o RFID. Pela iniciativa, a Piticas
ganhou o Prêmio Automação 2018, na categoria Têxtil – Automação.

Assista ao vídeo

Watch the video

The store began its activities in 2010 with the production and sale of t-shirts with pop culture prints. The brand expanded
through franchises, and thus came the need to find affordable and efficient technologies to control inventory and avoid losses.
The store opted for RFID, counting on the support of GS1 Brasil to implement processes, and iTAG and Presence, such as integration providers and smart labels. Inventory, which used to take seven hours to be carried out in the store kiosks, turned into five
minutes with RFID. Through this initiative, Piticas won the 2018 Automation Award in the Textiles - Automation category.

28

r e l a t ó r i o

d e

g e s t ã o

2 0 1 6 - 2 0 1 8

r e l a t ó r i o

d e

g e s t ã o

2 0 1 6 - 2 0 1 8

29

E - c o m m e r c e

I n d ú s t r i a

JáCotei

Oxford Porcelanas

O comparador de preços de e-commerce, que possui
centenas de varejistas virtuais cadastrados, auxilia os
consumidores no momento da compra, listando alternativas de lojas e os menores valores praticados entre
elas. Para melhorar a confiabilidade dos dados, a adoção do GTIN foi fundamental para evitar erros de digitação, elaborar o cadastro interno de produtos, ganhar
eficiência operacional e apresentar o item correto nas
comparações realizadas pelos consumidores. Além disso, com a implementação do GTIN, a integração de uma
loja nova à plataforma do JáCotei, que demorava três
dias, passou a ser feita em duas horas. Com tantos ga-

The e-commerce price comparison tool, which has
hundreds of virtual retailers registered, helps consumers looking to purchase by listing store options and
the lowest prices. To improve data reliability, adopting the GTIN was paramount to avoid typos, create
a product master, gain operating efficiency and present the correct item in the comparisons queried by
consumers. Additionally, with the GTIN implementation, the integration of a new store to the JáCotei platform, which used to take three days, can now be done
in just two hours. With so many gains, the company is encouraging the use of GTIN in e-commerce. As
recognition for this work, the company received the
2016 Automation Award, in the E-commerce category.

nhos, a empresa passou a estimular o uso do GTIN no
comércio eletrônico. Como reconhecimento deste trabalho, a empresa recebeu o Prêmio Automação 2016,

4 . 0

A Oxford, uma das maiores fabricantes de cerâmica e porcelana da América Latina, detectou a necessidade de melhorar os processos de exportação com o uso de padrões globais de identificação dos
produtos. Assim, investiu em uma solução RFID, identificando as mercadorias com etiquetas inteligentes. No estoque, além do RFID indicar a localização exata dos itens armazenados, gerou maior
velocidade e eficiência na separação dos pedidos, garantindo redução total dos erros nos embarques e
entregas. O Retorno sobre o Investimento (ROI) em RFID foi alcançado em doze meses. Por conta desse
projeto, que contou com o apoio da GS1 Brasil e de parceiros como a Parson Serviços em Tecnologia

Assista ao vídeo

Watch the video

e a Auto Adesivos Paraná, a Oxford foi vencedora do Prêmio Automação 2017, na categoria EPC/RFID.
Oxford, one of the largest ceramics and porcelain manufacturers in Latin America, found a need for improving exports processes
by using global product identification standards. Thus, the company invested in the RFID solution, labeling merchandise with smart
labels. In inventory, in addition to RFID being able to inform the exact location of goods stored, it led to more speed and efficiency
in picking orders, ensuring complete error reduction in shipments and deliveries. The Return on Investment (ROI) in RFID was
achieved in twelve months. As result of this project, which counted on the support of GS1 Brasil and partners such as Parson
Serviços em Tecnologia and Auto Adesivos Paraná, Oxford won the 2017 Automation Award in the EPC/RFID category.

na categoria E-commerce.
Assista ao vídeo

Watch the video

D i s t r i b u i ç ã o

Biblion
A Biblion é um operador logístico que atua no mercado editorial mais de há 15 anos, trabalhando
em parceria com grandes editoras do Brasil. Um dos principais desafios da empresa é lidar com a
grande quantidade de títulos lançados. Assim, para aumentar a produtividade e reduzir custos, apostou na adoção da tecnologia RFID, obtendo vários benefícios: saber a localização dos itens armazenados e obter mais agilidade na conferência, devolução de materiais e inventário, que passou a ser feito
em poucos minutos. O projeto, realizado em parceria com a iTAG, foi vencedor do Prêmio Automação
2016, na categoria Transporte e Logística.

Assista ao vídeo

Watch the video

Biblion is a logistics operator that has been operating in the editorial market for over 15 years, working in partnership with
major publishing houses in Brazil. One of the main challenges for the company was to handle a large amount of book launches.
Therefore, in order to increase productivity and reduce costs, the company bet on RFID technology thus obtaining a number of
benefits: knowing the location of items stored and obtaining more agility in checking, returns, and physical inventory, which
can now be done in just a few minutes. The project carried out through a partnership with iTAG Tecnologia received the 2016
Automation Award in the Transportation and Logistics category.
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Relações
institucionais

3

Desde 2012, a GS1 Brasil - Associação Brasileira de Automação está presente em
Brasília, estreitando o relacionamento com órgãos governamentais e entidades de classe. Em virtude dos resultados positivos alcançados ao longo do tempo, a organização
decidiu reforçar essa estratégia no triênio 2016-2018, criando a diretoria de Relações
Institucionais e abrindo um novo escritório na capital federal. Com cerca de 400 m2, o
espaço abriga um Centro de Inovação e Tecnologia (CIT), além de áreas administrativas e para realização de cursos.
O foco da equipe que atua no Distrito Federal é reforçar as relações da GS1 Brasil
junto aos Poderes Executivo e Legislativo, entidades de classes, instituições de ensino
e agências reguladoras, compartilhando os benefícios das soluções GS1 e oferecendo
apoio técnico em comitês e projetos dessas organizações.
Institutional Relations
GS1 Brasil, the Brazilian Association of Automation, has a strong presence in Brasília improving ties
with governmental agencies and class entities since 2012. Given the positive results achieved throughout
time, the organization decided to strengthen its strategy in the 2016-2018 triennium, by creating the
Institutional Relations Management Division and opening up a new office in the capital of Brazil. Having approximately 400m2, the space houses the Innovation and Technology Center (CIT), in addition to
administrative areas and an area for training.
The team in the Federal District will focus on reinforcing GS1 Brasil relations with the Executive and
Legislative Powers, class entities and regulators, sharing the benefits of GS1 Brasil solutions, as well as
offering technical support in committees and projects for the aforementioned organizations.
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Encontros da equipe da GS1
Brasília com órgãos
governamentais e entidades
Meetings between the Brasília GS1 team
and governmental agencies and entities

2 0 1 7
2 0 1 8

No período entre 2016 e 2018, a GS1 Brasil
participou de 16 câmaras temáticas do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa)
e passou a integrar a Câmara de Internet das Coisas (IoT), do Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC). A entidade
estabeleceu parcerias para implementar rastreabilidade com uso dos padrões GS1 em diferentes
segmentos: encomendas (RFID) em conjunto com
os Correios; e frutas, legumes e verduras (FLV)
junto com a Confederação Nacional da Agricultura
e Pecuária (CNA).
Na área da saúde, contribuiu para a regulamentação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que determinou o uso dos padrões
GS1 na rastreabilidade de dispositivos médicos.

94
138
167

In the period from 2016 through 2018, GS1 Brasil took
part in 16 themed meetings of the Ministry of Agriculture,
Livestock and Food Supply (MAPA) and became a part of
the Chamber of Internet of Things (IoT), from the Ministry
of Science, Technology, Innovations and Communications
(MCTIC). The entity established partnerships to implement
traceability by using GS1 standards in different segments:
parcels (RFID) together with the Post Office; and Fruits,
Vegetables and Greens with the Brazilian Confederation of
Agriculture and Livestock (CNA).
In healthcare, the entity contributed to regulate the use
of GS1 standards by the Brazilian Health Regulatory Agency
(Anvisa) for medical device traceability.
The Brasília office also created a bridge and strengthened
relations with the Ministry of the Economy; Brazilian Agricultural Research Corporation (Emprapa); National Consumer
Secretariat (Senacon); Brazilian Industrial Development Agency (ABDI); and inspection bodies.
Also extending the initiatives to promote the use of standards in Brazilian Congress, taking part in public hearings, in
addition to being present at events and ceremonies with other
agencies and entities, such as state supermarket associations.

O escritório de Brasília também construiu pontes
e reforçou a relação com Ministério da Economia; Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa);
Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon); Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e
órgãos fiscais. Ampliou, ainda, as ações para divulgação do uso dos padrões no Congresso Nacional, participando de audiências públicas, além de marcar presença em eventos e solenidades junto a outros órgãos e
entidades, a exemplo de associações estaduais de supermercados.
34
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relacionamento forte com
o governo federal e entidades. A
“Temos um

partir de 2019, o objetivo é ampliar essa atuação
junto aos governos estaduais e municipais para
aumentar a visibilidade e o uso dos padrões GS1”
“We have a strong relationship with the federal government and entities.
From 2019 forward the purpose is to extend the initiatives to state and
city governments to increase visibility and use of GS1 standards”

Ouça a
entrevista
Listen to
the interview

Paulo Crapina
Diretor de Relações Institucionais da GS1 Brasil

Institutional Relations Director at GS1 Brasil
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Relacionamento
com associados
Os impactos da transformação digital chegaram à área de Relacionamento
com Associados da GS1 Brasil. No triênio, a entidade apostou em novas soluções para atender às empresas, que estão cada vez mais atreladas ao ambiente tecnológico e demandam respostas 100% assertivas aos seus pedidos.
A organização ampliou seus canais de atendimento, respondendo às
solicitações dos associados por chat, e-mail, telefone, presencialmente,
WhatsApp e mídias sociais (Facebook e Instagram).
Em 2018, o horário de atendimento também foi estendido, passando
a ser das 8h00 às 20h00 de segunda a sexta-feira e, aos sábados, das
8h00 às 13h00.
Relationship with members
The impacts of digital transformation have reached the member relationship area at
GS1 Brasil. In the triennium, the entity bet on new solutions to service companies, as they
are increasingly connected to the technological environment and require 100% assertive response to their demands. The organization expanded its service channels, satisfying member requests for chat, email, telephone, in person, WhatsApp, and social media
(Facebook and Instagram).
In 2018, operating hours were also extended, from 8:00 am to 8:00 pm, Mondays thru
Fridays and Saturdays from 8:00 am to 1:00 pm.
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Resolution, que consiste em resolver

Contatos e satisfação do associado
CONTACTS AND MEMBER SATISFACTION

a necessidade do usuário no primei-

Contatos
realizados

ro contato, foco na melhoria contínua e atendimento com excelência

canais
CHANNELS

CONTACTS MADE

foram nossos maiores desafios neste

chat

2 0 1 6 - 2 0 1 8

triênio. Além disso, manter a mé-

CHAT

446 mil

dia de satisfação do usuário em alto
nível, com uma avaliação maior ou
igual a 9, considerando uma escala

35%
e-mail

índice de
satisfação
(escala de 0 a 10)

de 0 a 10”, conta o diretor de Relacionamento com Associados da GS1
Brasil, Silveraldo Mendes.

EMAIL

20%

LEVEL OF SATISFACTION
(SCALE OF 0 TO 10)

Em relação a metas futuras, a área

2 0 1 6 - 2 0 1 8

ficará atenta às novas oportunida-

telefone

9,20 (média)

des para criar produtos e serviços de

PHONE

43%

(average)

acordo com as necessidades dos as-

Dados 2018
2018 Data

sociados, principalmente para ajudálos a aprimorar a qualidade de dados
dos produtos.
“Ensuring the concept of First Call Resolution, i.e. resolving user needs upon first contact, focusing on continuous improvement
and service with excellence were our biggest
challenges this triennium. We also want to
maintain user satisfaction at a high level,
with a score equal to or greater than 9, on a
scale of 0 to 10.” says the Director of Member
Relations at GS1 Brasil, Silverado Mendes.
About future goals, the area will remain
focused on new opportunities to create products and services according to member requirements, especially in helping them improve product data quality.

‘

“Garantir o conceito do First Call

‘

“Garantir o conceito do First Call Resolution, que

resolver a necessidade
do usuário no primeiro contato, foco na

consiste em

melhoria contínua e atendimento com excelência
foram nossos maiores desafios neste triênio”
“Ensuring the concept of First Call Resolution, i.e. resolving user
needs upon first contact, focusing on continuous improvement and
service with excellence were our biggest challenges this triennium”

Ouça a
entrevista
Listen to
the interview

Silveraldo Mendes
Diretor de Relacionamento com Associados da GS1 Brasil
Director of Member Relations at GS1 Brasil

Contatos

A área de Relacionamento com Associados efetuou milhares de contatos ao longo do triênio, com destaque para
o crescimento da participação dos atendimentos via chat e mídias sociais, além do aumento dos contatos para

Principais motivos de contato dos associados
com a GS1 Brasil (%)

sanar dúvidas sobre o Cadastro Nacional de Produtos (CNP), indicando o crescente interesse das empresas sobre

MAIN REASONS FOR CONTACTING GS1 BRASIL MEMBERS (%)

trimestre de 2018, um novo produto, o Tratamento de Lista, para facilitar a importação de dados de produtos no
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34 32

30
17
2 0 1 6

CNP, auxiliando no cadastramento de produtos. Com a essência da vanguarda presente na cultura da organização,

32
12

2 0 1 7

esta plataforma da GS1 Brasil. Aliás, atendendo às solicitações dos associados, a entidade desenvolveu, no quarto

10
2 0 1 8

Assuntos financeiros (cobrança)
CNP: suporte a utilização, login, senha e primeiro acesso
Filiação: orientação pré e pós-processos

este triênio foi redirecionado para uma mudança de perfil de relacionamento, migrando de um atendimento informativo para um amplo suporte aos associados.

Contacts
The member relations area contacted thousands throughout the triennium, with highlight to the growth in the share of chat
and social media contacts, in addition to the increase in the number of tickets to clarify doubts about the Brazilian Product Register
(CNP), demonstrating the growing interest that companies have about the GS1 Brasil platform. In fact, in line with member
requests, the entity developed a new product in 4Q18, called List Treatment, to facilitate data import into the CNP, making product
registration easier. Given that being in the vanguard is a strong feature in the culture of the organization, this triennium was
redirected towards relations, moving from information-based service to comprehensive member support.

Financial matters (collection)
CNP: support, login, password and first access
Membership: pre and post-process assistance
38
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Com a palavra, o associado
Fundada em 2005, a Brasil Criart produz presentes e artigos para festas. Inicialmente, tudo era bastante
artesanal, com a produção das peças feita em cima da tábua de passar da casa dos empreendedores Rafael

“

Abud e Ana Ávila, na capital paulista. Desenvolvendo artigos como noivinhos de biscuit, velas decorativas e
lembrancinhas para casamento e aniversário, a empresa começou a expandir seus negócios, mas tinha dificuldade para alcançar novos mercados. Para superar o problema, apostou na implementação do código de
barras EAN padrão GS1. A seguir, Rafael Abud (foto) conta sobre a evolução desta pequena empresa, que
cresceu expressivamente no triênio.
Message from the member

Established in 2005, Brasil Criart makes gifts and party goods. Initially, the work was very artisanal, the pieces were made
on top of ironing boards in the home of entrepreneurs, Rafael Abud and Ana Ávila, in the capital city of São Paulo. Developing
items such as bride and groom toppers out of porcelain, decorative candles, and wedding and birthday favors, the company
then started to expand its business but had some trouble in reaching other markets. To overcome the problem, the company
bet on implementing the EAN GS1 standard barcodes. Rafael Abud (photo) tells us below about how this small company
evolved greatly during the triennium.

r e l a t ó r i o

d e

A GS1 também teve e continua tendo um papel preponderante nesse resultado, porque o código

gias no desenvolvimento de clientes lojistas. Os resultados foram sur-

de barras foi a porta de entrada para ter acesso aos grandes clientes. Além disso, participamos de

preendentes. Crescemos de 25% a 35% ao ano entre 2016 e 2018 e

diversos eventos, feiras e rodadas de negócios com o apoio da entidade, que também nos concedeu

pretendemos elevar esse índice para 45%, a partir de 2019. Os fa-

o Prêmio Automação 2018. A GS1 Brasil nos ajudou a olhar o futuro, apontando tendências e o im-

tores que impulsionaram essa expansão foram, sem dúvida, investi-

pacto da tecnologia nos negócios. Acreditamos que o talento só aparece quando existe alguém que

mento em catálogos e embalagens adequados aos produtos, registro

acredita nele. A GS1 Brasil acreditou em nós. Seremos eternamente gratos pelo altruísmo de irem

da marca, nota fiscal eletrônica, agilidade no lançamento de novos

muito além da vocação original de fornecer código de barras e de nos incentivar a sair da zona de

produtos, entre outros. Sem esse preparo, seria impossível fornecer

conforto, a enxergar novos horizontes. Para o futuro, queremos ter esteiras rolantes, robozinhos,

para grandes estabelecimentos.

empilhadeiras automáticas e muito mais. É muito bom fazer parte desse time!

“We stopped servicing consumers and focused our energy on developing storeowners as our clients. The results were surprising. We grew 25% to 35% a year
from 2016 - 2018 and want to increase that to 45%, as from 2019. The factors
that drove the expansion were, without a doubt, investing in catalogs and packaging fit for our products, registering the brand, electronic invoicing, agility in
launching new products, among others. Without that, it would be impossible to
service major commercial establishments.”

“GS1 played and is still playing a major role in that result. Barcodes were the starting point for us to have access to major
clients. Additionally, we take part in many events, tradeshows and business rounds, supported by the entity, which has also
awarded us with the 2018 Automation Award. GS1 Brasil helped us to see the future, pointing to the trends and the impact
that technology has on business. We believe talent only shows when someone believes in it. GS1 Brasil believed in us. We will
be forever grateful for the good deed of going much beyond the original calling of being a barcode supplier and encouraging
us to leave the comfort zone, to see new horizons. For the future, we want conveyor belts, robots, automatic forklifts and
much more. It’s great to be a part of this team!”
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Deixamos de atender ao consumidor final e concentramos as ener-

41

4

Centro de Inovação
e Tecnologia – CIT
Um grande marco da GS1 Brasil é o Centro
de Inovação e Tecnologia (CIT), instalado na
sede em São Paulo (SP), em 2014. Com objetivo de mostrar como os padrões GS1 estão
presentes no dia a dia das pessoas, o espaço
demonstra tecnologias e soluções inovadoras
de automação e auxilia as empresas a conhecerem as ferramentas mais adequadas para a
sua operação.
No CIT, estão expostos equipamentos e sistemas para automatizar processos industriais, hospitalares, logísticos e de varejo, e que funcionam
com base nos padrões GS1. O robô Cleverson
(foto) torna a visita ainda mais interessante e dinâmica. O CIT também permeia todas as ações

Innovation and Technology Center - CIT
A major milestone for GS1 Brasil is the Innovation and Technology Center (CIT), installed at the headquarters in São Paulo (SP)
in 2014. Aiming at showing how the GS1 standards are present in
people’s day-to-day, the space demonstrates the innovative automation technologies and solutions and helps companies learn
more about the best tools available for their operations.
At the CIT, equipment and systems for industrial, hospital, logistics and retail processes automation that work based on the
GS1 standards are on display. The robot, Cleverson (photo)
makes the visit even more interesting and dynamic. The CIT is
also included in all educational initiatives, uniting content and
experience. The space consolidated itself as the benchmark for
automation and management, with an expressive growth in the
number of visitors. The site receives the visit of professionals from
all levels—managers, directors and presidents—not to mention
students. From 2016 through 2018, visits increased by 46.5%.
The idea is to always renew the site with the support from
technology solutions providers and through research carried out
in the market by the education team.

educacionais, aliando conteúdo com experiência.
O espaço se consolidou como um polo de referência de automação e gestão, com um crescimento expressivo do
número de visitações. O local recebe profissionais de todos os níveis – gerentes, diretores e presidentes –, além de
estudantes. Entre 2016 e 2018, as visitas aumentaram 46,5%.
A proposta é sempre manter o ambiente renovado com o apoio de provedores de soluções de tecnologia
e de pesquisas realizadas pela equipe de educação junto ao mercado.

42

r e l a t ó r i o

d e

g e s t ã o

2 0 1 6 - 2 0 1 8

r e l a t ó r i o

d e

g e s t ã o

2 0 1 6 - 2 0 1 8

43

Espaço Saúde
Em 2018, o CIT ganhou o Espaço Saúde para atender a duas demandas crescentes do setor de healthcare:
rastreabilidade de medicamentos e segurança do paciente. “Agregamos essa nova área, pois o setor da saúde é
extremamente relevante para a GS1 Brasil e, dessa forma, conseguimos demonstrar os benefícios da utilização
dos nossos padrões”, afirma o presidente da entidade, João Carlos de Oliveira.
O ambiente conta com três estações – farmácia hospitalar, leito hospitalar e farmácia varejo –, onde é simulado o uso de diferentes tecnologias e padrões, em especial do GS1 DataMatrix, para controle de medicamentos, desde o recebimento até a administração aos pacientes.
No Espaço Saúde, os visitantes também podem visualizar outras soluções, como o tecido com nanotecnologia,
que é impermeável e antimicrobiano, desenvolvido para confeccionar roupas para proﬁssionais da saúde.
Healthcare Space
In 2018, the CIT received the Healthcare Space to service two growing demands in the healthcare industry: drug traceability
and patient safety. “We added this new area, as the healthcare industry is extremely relevant to GS1 Brasil and therefore, we were
able to demonstrate the benefits of using our standards,” says entity president, João Carlos de Oliveira.
The site has three stations—hospital pharmacy, hospital bed and retail pharmacy—where different technologies and standards
are simulated, especially the GS1 DataMatrix to control the drugs, from receipt to patient management. In the Healthcare Space,
visitors can see other solutions such as fabric with nanotechnology, which is impermeable and antimicrobial, developed to make
clothing for healthcare professionals.
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Para otimizar o controle de estoque, duas soluções foram instaladas: o sistema de voice picking, que permite a separação de mercadorias por meio de um sistema de voz; e o sistema de gerenciamento de armazém (WMS) 100% na nuvem, capaz de administrar vários centros de distribuição pela web.
Já para mostrar como é possível fazer a gestão do varejo de forma mais eficiente, o CIT ganhou uma solução
para controlar toda a movimentação de produtos da loja, como validar preços, controlar estoque e diminuir a

Novas soluções
Entre as novidades do CIT neste triênio, destaque para
a exposição do self checkout, equipamento de autoatendimento que permite ao cliente realizar sozinho os procedimentos da compra em uma loja, reduzindo o tempo
de espera nas filas.

ruptura nas gôndolas com reabastecimento automático de estoques.
Neste período, o espaço também recebeu mais novidades: beacons, tecnologia que permite a troca de informações entre dispositivos por aproximação física; um espelho inteligente, com tecnologia de realidade aumentada; e uma impressora 3D.
To streamline inventory control, two solutions were installed: the voice picking system, enabling goods to be picked by voice
command; and the 100% cloud-based Warehouse Management System (WMS), a web-based system that can manage many
distribution centers.
To show how retail can be managed in a more efficient manner, CIT received a solution to control product movement in the
store, such as price validation, inventory control and to decrease empty shelves with automatic inventory replenishment.
During the period, the Space also received new products: beacons, a technology that enables information exchange by physical
proximity; a smart mirror, with augmented reality technology; and a 3D printer.

New solutions
Among the news for
the CIT in this triennium,
noteworthy mention to
the self-checkout display,
enabling customers to
check-out by themselves
in a store, reducing
wait time in lines.

VISITAS
AO CIT
Visits to the CIT

2 0 1 6

1.835

Perfil dos visitantes

2 0 1 7

Visitor Profile

2.361
2 0 1 8

2.886

41%
59%
Não
associados
Non-members
Dados de 2016
2016 Data

Dados CIT
CIT Data

46

r e l a t ó r i o

d e

g e s t ã o

2 0 1 6 - 2 0 1 8

r e l a t ó r i o

Associados
Members

d e

g e s t ã o

2 0 1 6 - 2 0 1 8

47

CIT Brasília
O Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) em Brasília,
inaugurado em 2017, integra o espaço do novo escritório da
entidade. Em pouco tempo, o local se tornou uma referência
em automação na região, recebendo a visita de autoridades
do governo e representantes de entidades. Também é crescente o número de visitas de escolas e universidades, permitindo que estudantes tenham contato com a tecnologia.
A robozinha Code (foto) dá as boas-vindas para os visitantes iniciarem uma experiência diferenciada, possibilitando conhecer as aplicações das soluções GS1 por meio
de totens interativos em quatro estações que demonstram
cases de sucesso, história da organização, uso dos códigos
GS1 e solução RFID para controle de estoque, simulando
uma loja de roupas. A GS1 Brasil planeja manter esse espaço sempre renovado, com tecnologias inovadoras a serem
apresentadas ao público.
CIT Brasília
The Technology and Innovation Center in Brasília, inaugurated in 2017, is part of the new office. In just little time, the place
became the automation benchmark in the region, receiving the visit of government officials and entity representatives. The number of visits from schools and universities is also growing, enabling these students to be in contact with the technology.
Code, the robot (photo), welcomes and invites visitors to be a part of a special experience, where they can learn about the GS1
solution applications through interactive totems in four different stations that demonstrate cases of success, entity history, use of
GS1 codes and as well as RFID solutions to control inventory, simulating a clothes store. GS1 Brasil is planning on always keeping
this space up to date, with innovative technologies to be presented to the public.
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Estratégia
de dados

lote

Em um cenário em que os dados são imprescindíveis para traçar as estratégias de negócios, trabalhar com
informações de qualidade é determinante para o sucesso da empresa. Nesse sentido, a GS1 Brasil tem desen-

data de
validade

volvido uma série de iniciativas para mobilizar as companhias em busca da qualificação dos dados dos produtos,
considerando a crescente necessidade de digitalização do mercado.

100 ml

“A estratégia de dados é uma das grandes iniciativas da entidade que se fortaleceu neste triênio. Nosso foco
é na qualidade de dados de produtos, tão importante para todos os elos da cadeia de abastecimento e também
para o consumidor, que cada vez mais demanda informações precisas sobre o que vai adquirir”, afirma a CEO da
GS1 Brasil, Virginia Vaamonde.
Pensando em soluções que assegurem dados precisos e padronizados para o mercado, a entidade buscou o

informações
nutricionais

aprimoramento da plataforma do Cadastro Nacional de Produtos (CNP). “Como meta para os próximos anos,
vamos continuar trabalhando em diversas frentes, com o desenvolvimento dos padrões e tecnologias para gerar
mais valor ao associado. Estamos monitorando as tendências do mercado e uma delas, certamente, diz respeito
aos dados. Ferramentas como analytics e Inteligência Artificial, por exemplo, dependem de dados de boa qualidade”, conta o diretor de Tecnologia da GS1 Brasil, Roberto Matsubayashi.

Data Strategy
In a landscape in which data is critical to establish business strategies, working with quality information can determine a company’s success. GS1 Brasil has developed several initiatives to engage companies to try to qualify product data, considering the
growing need for digitization in the market.
“Data strategy is one of the entity’s major initiatives which was strengthened this triennium. Our focus is on the quality of
product data, critically important to all links of the supply chain and also for consumers, who increasingly demand more accurate
information about what they purchase” says Virginia Vaamonde, CEO of GS1 Brasil.
Thinking of solutions that assure accurate and standardized data for the market, the entity aimed at improving the National
Product Register (CNP) platform. “Our goal for the coming years is to continue to work on several fronts, developing standards and
technologies to generate more value to our members. We are monitoring market trends, and one of them is definitely about data.
Tools such as analytics and Artificial Intelligence (AI), to name a few, depend on good quality data”, says Roberto Matsubayashi,
Director of Technology at GS1 Brasil.
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Itens cadastrados
Registered items

CNP
O triênio marcou um período de investimentos importantes na melhoria das soluções colocadas à disposição dos associados, fruto de um trabalho integrado de várias áreas da GS1, como Pesquisa e Desenvolvimento, Tecnologia da Informação e Desenvolvimento Setorial. Uma das soluções que ganhou destaque foi o
Cadastro Nacional de Produtos (CNP), que passou por atualizações para simplificar e melhorar a usabilidade,
se consolidando no mercado como uma ferramenta confiável.
Lançado em 2013, o CNP é uma plataforma on-line da GS1 Brasil que auxilia no cadastro, geração dos códigos
de barras e gerenciamento de dados de produtos das empresas associadas. A ferramenta possui recursos para
alinhar as informações com toda a cadeia de abastecimento, permitindo que os parceiros consultem as referências cadastradas pela indústria fornecedora da mercadoria.

no triênio, a
plataforma
ganhou novas
funcionalidades
e se consolidou
como fonte de
dados confiáveis
no mercado

crescimento de

644%
no período

644% growth
in the period

35

4,7

In the triennium, the platform gained
new features and consolidated itself as
a reliable source of data in the market

16

milhões
million

milhões
million

milhões
million

Uma atualização, em 2016, tornou a ferramenta mais intuitiva, com novas funcionalidades e com maior quan-

2 0 1 6

tidade de campos para informações sobre os produtos, tornando-se, assim, uma base de dados mais rica. A plata-

2 0 1 7

2 0 1 8

forma teve um importante crescimento, tanto que, em 2017, os três vídeos mais vistos no canal da GS1 Brasil no
YouTube foram tutoriais do CNP, que juntos somaram 32 mil visualizações no ano.
CNP
The triennium marked a period of important investments in improving solutions available to members, a consequence of
integrating the work of several GS1 areas, including Research and Development, Information Technology, and Sectorial Development. One of the solutions that deserves special attention was the National Product Register (CNP), which was updated to
simplify and improve usability, consolidating itself in the market as a reliable tool.
Launched in 2013, CNP is a GS1 Brasil online platform that helps to register, generate barcodes, and manage product data
from member companies. The tool includes features to align information with the entire supply chain, allowing partners to check
references registered by the industry that supplies that merchandise.
An update in 2016 made the tool more intuitive, with new features and additional products information fields, making it a
much richer database. The platform grew substantially, so much so that in 2017, the three most watched videos on the GS1
Brasil YouTube channel were CNP tutorials, which together totaled 32,000 views that year.

Empresas que utilizam o CNP
Companies that use the CNP

26

mil

2 0 1 6

28

33

mil

mil
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2 0 1 8
2016 – 26,000
2017 – 28,000
2018 – 33,000
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Os avanços não pararam por aí. Em 2018, foi lançada uma versão mais moderna e funcional do
CNP, com melhorias de usabilidade para os associados, novas telas e layouts, além de um fluxo de
cadastro de produtos mais otimizado. Com tantas melhorias, a quantidade de itens cadastrados
apresentou crescimento expressivo de 644% entre 2016 e 2018. Assim, com o CNP, a GS1 Brasil
ganhou reconhecimento do mercado, como fonte confiável e neutra de informações.
Para o futuro, a entidade planeja ampliar o entendimento sobre como as ferramentas disponibilizadas apoiam o cadastro e o compartilhamento de dados de produtos na cadeia de suprimentos.
A GS1 Brasil continuará incentivando as empresas proprietárias das marcas a aproveitarem todo o
potencial do CNP, tanto para gerenciamento do portfólio de itens, quanto para compartilhamento de

MODELOS MAIS EFICIENTES
DE CONEXÃO COM O MERCADO
Com a estratégia de apoiar as empresas na crescente
demanda por dados qualificados, a GS1 Brasil tem lançado e aprimorado ferramentas que, a partir do código
do produto (GTIN), dão acesso a informações essenciais
para a gestão do item na cadeia de suprimentos.
Um exemplo é o GEPIR (Global Electronic Party

dados confiáveis com parceiros.

Information Registry ou Serviço de Verificação Global

The advances don’t stop there. In 2018, a more modern and functional version of CNP was launched, with better
usability for members, new screens and layouts, in addition to a more streamlined product registry flow. With so
many improvements, the number of items registered on the CNP showed a significant growth of 644% in the 2016
– 2018 period. With CNP, GS1 Brasil gained market recognition as a reliable and neutral source of information.
For the future, the entity plans on expanding the understanding sharing on how the tools available support
registration and product data sharing in the supply chain. GS1 Brasil will continue to encourage companies who
own the brands to benefit from CNP’s full potential, both to manage item portfolio, as well as to share reliable
data with their partners.

go do produto é válido e permite acesso a informa-

‘

‘
54
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de Autenticidade de Prefixos), que verifica se o códições da empresa responsável pelo item em qualquer
lugar do mundo.
Acompanhando as tendências tecnológicas, a GS1
Brasil também desenvolveu APIs (do inglês “Application Programming Interface” ou “Interface de Programação de Aplicativos”), que automatizam e facilitam
o cadastro e a atualização de dados dos produtos no
CNP pelo dono da marca, além de possibilitarem a
consulta dessas informações por parceiros de toda a
cadeia de abastecimento.

“Como meta para os próximos anos, vamos

More effective models to connect with the market

continuar trabalhando em diversas
frentes, com o desenvolvimento dos
padrões e tecnologias para gerar

valor ao associado em
Indústria 4.0 e outros temas que virão”

mais

“Our goal for the coming years is to continue to work on several
fronts, developing standards and technologies to generate more value
to our members in Industry 4.0 and other topics still to come”

Roberto Matsubayashi
Diretor de Tecnologia da GS1 Brasil
Director of Technology at GS1 Brasil
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Using the strategy to support companies in the growing demand for qualified data, GS1 Brasil has launched and improved
tools that, by entering the product code (GTIN), grant access
to critical information to manage the item in the supply chain.
One example is GEPIR (Global Electronic Party Information
Registry), which checks if the product code is valid and grants
access to information about the company responsible for that
item anywhere in the world.
Following the technology trends, GS1 Brasil also developed
APIs (Application Programming Interface), which automate and
simplify registering and updating product data on the CNP by
the brand owner, and additionally enables partners from the
entire supply chain to send queries for that information.

r e l a t ó r i o

d e

g e s t ã o

2 0 1 6 - 2 0 1 8

55

ESTUDOS E
PESQUISAS
Com o intuito de promover o conhecimento e auxiliar seus associados e a comunidade de negócios a direcionarem suas estratégias e tomada de decisões, a área de Pesquisa e Desenvolvimento conduziu e divulgou, neste
triênio, vários índices, estudos e pesquisas relevantes para o mercado.
Esse trabalho teve foco na análise de tendências a respeito da automação de empresas e do comportamento
do consumidor, ajudando a fortalecer o nome da GS1 Brasil como referência em automação e informação no País.
Research and studies
Aiming at promoting knowledge and helping members and the business community to guide their strategies and decisionmaking, during this triennium the research and development department has conducted and promoted several indexes, studies
and research relevant to the market.
This initiative focused on a trend analysis of company automation and consumer behavior, helping to strengthen the GS1 Brasil
name as the benchmark in automation and information in the country.

Índice GS1 Brasil de Atividade Industrial
Este indicador, lançado em 2016, mede a intenção de lançamento de novos produtos, tendo como base a
quantidade de pedidos de códigos de barras solicitados pelas empresas para a GS1 Brasil. Elaborado com o apoio
da 4E Consultoria e divulgado no primeiro dia útil de cada mês, é considerado um índice antecedente da produção nacional, permitindo a identiﬁcação de tendências para a economia em geral. Em 2017, o índice foi ampliado,
ganhando a abertura de dados por setor e por região, auxiliando o melhor entendimento do mercado nacional.
GS1 Brasil Index for Industrial Activity
This indicator, created in 2016, measures the intention to launch new products, based on the number of barcode orders companies request to GS1 Brasil. Created together with 4E Consulting and published on the first business day every month, it is deemed
as an index that anticipates domestic production, allowing for trends identification for the economy in general. In 2017, the index
was expanded, adding a drilldown of data per industry and region, to help to better understand the domestic market.
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Radar Empresarial
Lançado em 2018, este indicador econômico mensura o encerramento de portfólio de produtos pelas empresas, mostrando uma tendência se mais ou menos companhias decidem pelo término de suas linhas de produtos.
Publicado mensalmente com dois recortes – Brasil e Micro e Pequenas Empresas (MPEs) – o índice é feito em

Índice de
Automação
das Empresas
(Brasil)
Automation index for
companies (Brazil)

2 0 1 8

0,241
2 0 1 7

0,223

Índice de 2 0 1 8
Automação
dos
Consumidores 2 0 1 7
(Brasil)

parceria com a Consultoria Econômica 4E e pode ser utilizado como um termômetro da conjuntura econômica
nos meses subsequentes à sua publicação, sendo um antecedente de índices consolidados e reconhecidos no

0,174

Crescimento

8%
8% growth

Automation index for
consumers (Brazil)

0,167

mercado nacional.
Corporate Radar
Crescimento

4%
4% growth

Launched in 2018, this financial indicator measures the discontinuation of product portfolios, showing a trend if more or fewer
companies decide to end their product lines. Published every month showing two breakdowns—Brazil and Small and Mid-sized
Companies (SME)—the index is established in partnership with 4E Consulting and can be used to gauge the economic landscape
in subsequent months after it is published, preceding consolidated and acknowledged indexes from the domestic market.

Índice de Automação do Mercado Brasileiro
Para mensurar a automação e a adoção de tecnologias no mercado nacional, este indicador foi criado em
2016, com o apoio metodológico da GfK Pesquisas, e já ganhou repercussão em todo o País. O estudo traz uma
visão detalhada da automação em empresas e para consumidores. Do lado das companhias, mapeia os setores
de indústria, comércio e serviços, segmentando também por porte e região. Já do lado do consumidor, avalia o
impacto das novas tecnologias na vida dos brasileiros, considerando as soluções utilizadas em casa, condomínio,
celular e automóvel. Para o futuro, a ideia é mensurar a automação também no segmento do agronegócio.

Estudos de Tendências
Apresenta um perfil de compra do consumidor brasileiro e suas preferências, além de uma visão sobre como
as empresas utilizam os padrões GS1 e como enxergam os desaﬁos para os negócios. Os estudos são realizados semestralmente com apoio da H2R Pesquisas Avançadas. Neste triênio, foram apresentadas seis edições
dessa pesquisa que considera três macrossetores da economia brasileira: alimentos, indústria e saúde. Já a
pesquisa realizada com consumidores, consultou brasileiros maiores de 18 anos e com acesso a smartphones.

Brazilian Market Automation Index

Trend Studies

This indicator was created in 2016 to measure automation and adoption of technologies in the domestic market, with the support from GfK Pesquisas methodology, and has already had aftereffects all over the Brazil. This study offers a detailed view of automation in companies and for consumers. On the company side, it maps the industry, trade and services sectors, also segmented by
size and region. On the consumer side, it looks at the impact of new technologies to the lifestyle of Brazilians, considering the solutions used at home, condos, mobile phones and vehicles. For the future, the idea is to also measure automation in agribusiness.

Shows the profile of Brazilian consumers and their preferences, in addition to a view on how companies use GS1 standards and how they see the challenges for businesses. These studies are conducted every six months with support from H2R
Pesquisas Avançadas. Six editions of this study were published during this triennium, considering three macro-sectors of the
Brazilian economy: food, industry and healthcare. The study conducted with consumers talked to Brazilians 18 years old or
older who have access to smartphones.
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E m p r e s a s

C o n s u m i do r e s

Companies

Consumers

37% das empresas registram atraso

90%

na produção por falta
de matéria prima em função
de inconsistências no
cadastro de produtos.

Quase
das empresas do setor de alimentos
têm o controle da data de fabricação e validade dos
produtos. Nas indústrias, 75% identificam os itens
no cadastro e, no setor de saúde, 87% exigem a
rastreabilidade dos produtos em caso de recall.

37% of companies recorded delay
in production because of shortage in
raw material due to inconsistencies
in product registration.

Almost 90% of the companies in the food sector have control
over the date of manufacture and expiry date. For industries,
75% identify the items in the registry, and in the healthcare sector,
87% require product traceability in the case of recall.

46% acreditam que os

56%

aplicativos com leitura do código
de barras vão gerar ofertas
para o cliente em tempo real.

Para
das empresas, será
necessário ter uma infraestrutura
tecnológica para integração de todos
os canais de venda on-line e off-line.

46% believe that apps with barcode
readers will generate sales bargains
for customers in real-time.

56% of companies think it will be necessary
to have technology infrastructure capable of
integrating all online and offline sales channels.

Fonte: Pesquisa realizada pela GS1 Brasil em parceria com a H2R Pesquisas.
A edição mencionada foi feita de 03/10 a 06/11/2018, com um total de
550 entrevistas com empresas brasileiras, dos segmentos de alimentos, saúde
e indústria. A margem de erro é de 4,2% no intervalo de confiança de 95%.
A pesquisa com os consumidores envolveu 400 entrevistas realizadas
de 27/10 a 14/11/2018. A margem de erro é de 4,9%.
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80%

69% concordam que os produtos devem

Mais de
dos consumidores
já usam o smartphone para buscar
informações essenciais
sobre os produtos.

ter o mesmo código de barras, tanto na loja física
como no e-commerce, e 49% já utilizam o código
de barras para ter certeza de que estão
visualizando o mesmo produto.

More than 80% of consumers already
use smartphones to search for essential
information about products.

69% agree that products should have the same barcode, both in the
brick-and-mortar stores as well as in e-commerce, and 49% already
use barcodes to be sure they are looking at the same product.

55% das pessoas sempre buscam avaliação
de produtos feita por outros consumidores
(recomendação ou rating) e 58% sempre
olham as reclamações postadas.

86% usam o código de
barras para consultar
o preço dos produtos.

86% use barcodes to check
product prices.

55% of consumers always look at product reviews
from other consumers (recommendation or ratings)
and 58% always read the complaints posted.

Source: Study conducted by GS1 Brasil in partnership with H2R Pesquisas.
The edition mentioned was conducted from Oct 3 to Nov 6, 2018, with a total
of 550 interviews with Brazilian companies from the food, healthcare and i
ndustry segments. The margin of error is 4.2% in the confidence interval of 95%.
The study with consumers conducted 400 interviews from Oct. 27 to Nov.
14, 2018. The margin of error is 4.9%.
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5

EDUCAÇÃO

A GS1 Brasil sempre acreditou no poder transformador da educação. Tanto que, há muitos anos, a organização promove cursos sobre o Sistema GS1 para os associados. Com o passar do tempo, essa iniciativa foi
se fortalecendo e, em 2016, foi formada a área destinada a promover capacitação, trazendo novos temas e
experiências. Já no primeiro ano da ação, foram registrados mais de 6 mil participantes.
Toda a temática tem o objetivo de apoiar o crescimento dos associados e colocá-los a par do que há de
mais novo quando se fala em tecnologia, processos e inovação. Entre os tópicos abordados estão: Supply
Chain Management, Internet das Coisas (IoT), Indústria 4.0, Gestão de Estoque, Gestão Logística no E-commerce, Design de Embalagem, Rotulagem e Blockchain.
Para os próximos anos, a entidade segue firme no propósito de incrementar as iniciativas na área de
educação. A ideia é, inclusive, criar um programa de certificação, em que profissionais e empresas poderão
conhecer, com profundidade, o Sistema GS1 e ter uma formação diferenciada e reconhecida no mercado.
Além disso, acompanhando as tendências, as metas envolvem o desenvolvimento de novos formatos, agregando ferramentas, como games, aulas interativas e ambientes físicos de experiências.

Education
GS1 Brasil has always believed in the transforming power of education. So much so that the organization has been promoting
courses for members about the GS1 System for years. With time, the initiative has been growing stronger and in 2016 the area
was created to promote training, presenting new topics and experiences. In its first edition, over 6,000 participants took part.
The topic aims at supporting member growth and informing them about what’s new relating to technology, processes and
innovation. Topics include: Supply Chain Management, Internet of Things (IoT), Industry 4.0, Inventory Management, Logistics Management in E-commerce, Packaging Design, Labeling, and Blockchain.
Moving forward, the entity remains firm in its purpose to increase educational initiatives. Not to mention that the idea is
to create a certification program, in which professionals and companies could receive in-depth knowledge of the GS1 System
and have a special training which would be recognized by the market. Additionally, in line with the trends, the goals include
developing new formats, adding tools, such as games, interactive classes, and real areas for experience.
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PARCERIA COM o meio acadêmico
Pensando na formação de futuros profissionais, a GS1 Brasil também reforçou, neste triênio, sua atuação no meio acadêmico. Um exemplo foi a parceria
com uma das escolas de negócios mais famosas do mundo, a Harvard Business
School – para o desenvolvimento de lideranças e gestão de competências –, e
com a Inova Business School, escola focada em inovação.
Esses são exemplos da abrangência da atuação da entidade nesta área. Até
porque são mais de 20 entidades parceiras, como Fundação Getulio Vargas,
Centro Universitário FEI, Instituto Mauá de Tecnologia, Istituto Europeo di Design (IED), Faculdade de Engenharia de Sorocaba (Facens), Centro Universitário
de Brasília (UniCEUB), Senai, Centro Paula Souza, entre outras.
Para os próximos anos, as parcerias continuam, com a meta de promover
o desenvolvimento de pesquisas e tecnologias, provendo aos estudantes o conhecimento prático das aplicações dos padrões GS1.

Desempenho
da área de
educação
2016 - 2018
EDUCATION
DEPARTMENT
PERFORMANCE
2016 – 2018

Número de
eventos
desenvolvidos:
NUMBER OF EVENTS
DEVELOPED:

370

Número de
participantes:
NUMBER OF
PARTICIPANTS:

11.010

Média de
satisfação
dos participantes:
AVERAGE PARTICIPANT
SATISFACTION:

9,5
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Partnership
with academia
For training future professionals, GS1 Brasil also
strengthened its work with academia during this triennium.
One example is the partnership
with one of the most famous
business schools in the world,
Harvard Business School—to
develop leadership and competencies management—and with
Inova Business School, a school
focused on innovation.
These are just some of the
samples of the scope of entity
operations in this area. In fact,
we have over 20 partner entities, such as Fundação Getulio
Vargas, Centro Universitário
FEI, Instituto Mauá de Tecnologia, Instituto Europeo di Design (IED), Faculdade de Engenharia de Sorocaba (Facens),
Centro Universitário de Brasília
(UniCEUB), Senai, Centro Paula
Souza, among others.
Moving forward, partnerships will continue, aiming at
promoting research and technology development, promoting
hands-on
knowledge
among students about GS1
standards applications.

E-LEARNING E CURSOS IN COMPANY
Atenta à transformação digital que revolucionou as formas de aprendizado, em 2018, a GS1 Brasil lançou
sua plataforma de e-learning. Usando como primeiro tema “Como Incluir o Código de Barras no seu Produto?”, o foco deste programa é o de proporcionar um ambiente atrativo, interativo e de fácil acesso a toda
comunidade de negócios.
Também de olho nas necessidades das empresas, que cada vez mais necessitam de cursos sob medida para
a sua realidade, a organização passou a oferecer cursos in company, que têm crescido exponencialmente em
demanda. Para realizar esses treinamentos, a equipe da GS1 Brasil realiza reuniões de brieﬁng nas empresas
para entender as necessidades e, assim, preparar materiais customizados.

E-learning and in-company courses
In view of digital transformation, which revolutionized the way to learn, in 2018, GS1 Brasil launched its e-learning platform.
With the first topic being “How to include barcodes on your product?”, the focus of the program is to provide an appealing, interactive and easy access environment for the entire business community.
Having an eye out for company requirements, as they increasingly need more tailored courses for their reality, the organization is now offering in-company courses, with the demand growing exponentially. To hold the trainings, the GS1 Brasil team holds
briefings with the company to understand their needs and thus prepare customized course materials.
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6

EVENTOS

Conectar empresas e pessoas em eventos é uma das iniciativas de maior destaque não apenas deste triênio,
mas da história da GS1 Brasil. O Prêmio Automação e a Conferência Internacional Brasil em Código, por exemplo, já estão consolidados, reforçando o papel da entidade como um polo provedor de conteúdo sobre automação
e inovação.
A busca por novos formatos para engajar os participantes foi uma constante neste período. Novas tecnologias foram utilizadas, como os aplicativos de eventos e a identificação das pessoas com RFID, mas o toque
humano continuou sendo essencial nessa renovação que apoiou o aumento do conhecimento da marca e
proporcionou uma experiência valiosa para os participantes dos mais de 350 eventos promovidos no triênio.
A GS1 Brasil aposta que ainda há oportunidades a serem exploradas nos próximos anos. A meta é aprimorar
os eventos existentes e criar novos, trazendo benefícios tanto para a organização quanto para o mercado.

Events

apostando em formatos
inovadores, a gs1 brasil
realizou mais de

350 eventos

durante o triênio
Betting on innovative formats, GS1 Brasil
held over 350 events during the triennium
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Connecting companies and people at events is one of the
most noteworthy initiatives, not only for this triennium, but
also in the history of GS1 Brasil. The Automation Award and
Brazil in Code International Conference, for instance, are already consolidated events, strengthening the entity’s role as
a center that provides content on automation and innovation.
The search for new formats to engage participants was
constantly present during this period. New technologies
were used, such as event apps and people identification with
RFID. However, human touch remained essential in this renewal that supported an increase in brand awareness and
provided a valuable experience for participants in over 350
events promoted in the triennium.
GS1 Brasil trusts that there are still opportunities to be
explored moving forward. The goal is to improve existing
events and create new ones, offering benefits not only for
the organization, but also for the market.
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PRÊMIO AUTOMAÇÃO
Criado em 1998, o evento anual premia empresas e proﬁssionais que
se destacam pela criatividade no uso de automação e padronização para
aprimorar a gestão dos negócios. É o momento em que a GS1 Brasil reconhece o trabalho de associados e parceiros, celebrando os resultados.
No evento, inovação é a palavra-chave, pois a cada ano, é preciso
se reinventar e proporcionar uma experiência diferente aos participantes. Nesse sentido, a evolução é clara. Em 2018, o Prêmio Automação
chegou à sua 21ª edição com premiações em 11 categorias e maior
quantidade e qualidade de cases inscritos.
Automation Award
Created in 1998, the annual event awards companies and professionals who
stand out for their creativity in the use of automation and standardization to improve
business management. It is the moment where GS1 Brasil recognizes the work of
members and partners, celebrating the results.
At the event, innovation is the keyword, as every year we have to reinvent
ourselves and provide a different experience for participants. Thus, the evolution is clear. In 2018, the Automation Award celebrated its 21st edition with
awards in 11 categories. There was also an increase in both quantity and quality
of cases entered.

número de
participantes
Number of participants

2 0 1 6

700
2 0 1 7

750
2 0 1 8

775
BRASIL EM CÓDIGO
Outro grande evento é o Brasil em Código - Conferência Internacional da GS1 Brasil, com palestras e debates
envolvendo renomados especialistas nacionais e internacionais. O propósito é sempre estimular uma reflexão sobre as tendências em inovação e tecnologias emergentes, além de promover networking entre os participantes.
Em 2018, o encontro chegou à 8a edição, reunindo cerca de 400 profissionais atraídos pelo conteúdo relevante e inovador. Para os próximos anos, o desafio é manter a vanguarda nas discussões de digitalização
das empresas, interoperabilidade e capacidade em entregar resultados em tempo real.
Brazil in Code
Another great event is Brazil in Code - GS1 Brasil International Conference holding lectures and debates with famous
Brazilian and international specialists. The purpose is to always encourage people to think about the trends in innovation and
emerging technologies, in addition to promoting networking among participants.
In 2018, the meeting held its 8th edition, gathering approximately 400 professionals attracted by the excellent and innovative content. For the next years, the challenge is to stay in the forefront of the debates about company digitization, interoperability and ability to deliver real-time results.
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MISSÃO TÉCNICA INTERNACIONAL

HACKATON

Um roteiro para descobrir o que há de mais novo em

Para se destacar no mercado, é

automação e tecnologia. Com esse intuito, em 2018, a

preciso muita inovação, criativida-

GS1 Brasil promoveu a sua primeira Missão Técnica In-

de e velocidade. Pensando nisso,

Durante o triênio, a GS1 Brasil também desenvolveu Summits Setoriais com os temas: Indústria 4.0, Micro

ternacional para apoiar empresários brasileiros na bus-

em 2016, a GS1 Brasil promoveu o

e Pequena Empresa, Saúde e Alimentos. Esses encontros representam uma evolução dos seminários que a en-

ca de novos conhecimentos, experiências, tendências

seu 1° Hackathon, que contou com

tidade promovia anteriormente. Com formato renovado, tornaram-se mais modernos e alinhados às demandas

e oportunidades para aplicação em seus negócios. A

51 participantes e propôs o desafio

dos associados. Outra iniciativa marcante no período foi a participação da organização em importantes feiras

missão percorreu várias cidades da Alemanha e os par-

de desenvolver uma solução inova-

e convenções do mercado, a exemplo da Convenção ABAD, Convenção ABRAS e APAS Show, para mostrar as

ticipantes conheceram centros de pesquisa e tecnologia

dora utilizando os padrões GS1 em

principais tendências em automação e inovação que vão modificar os diversos setores da economia nos próximos

e empresas inspiradoras, como Siemens, DHL e BMW.

apenas 24 horas. Como premiação,

anos. Dessa forma, os estandes da GS1 Brasil passaram a ser hubs de automação, onde são conectadas soluções

Além disso, o grupo participou da CeBIT 2018, evento

a organização levou os vencedores

inovadoras para cadeia de suprimentos. Aliás, a entidade consolidou esse modelo na APAS Show, apresentando

com foco em inovação e tecnologia. Dando continuida-

para participarem do Hack Zurich,

suas soluções para os supermercadistas, mas também abrindo espaço para provedores de tecnologia e associa-

de a essa iniciativa, a entidade planeja a Missão Técnica

um dos maiores eventos desta mo-

dos exporem produtos e serviços no estande. Para os próximos anos, a estimativa é de expandir o estande neste

para Portugal em 2019.

dalidade no mundo.

International Technical Mission

Hackathon

An itinerary to discover what is new in automation and technology. With that in mind, in 2018, GS1 Brasil promoted its first International Technical Mission to support Brazilian entrepreneurs looking
for new knowledge, experiences, trends, and opportunities to apply
to their businesses. The mission covered a number of German cities.
Participants visited research and technology centers and inspiring
companies, such as Siemens, DHL and BMW. Moreover, the group
participated in the 2018 CeBIT, an event focused on innovation and
technology. Moving forward with this initiative, the entity is planning
a Technical Mission to Portugal in 2019.

Standing out in the market requires
a lot of innovation, creativity and speed.
Having that in mind, in 2016, GS1 Brasil promoted its 1st Hackathon, counting
on 51 participants facing the challenge to
develop an innovative solution using the
GS1 standards in just 24 hours. For the
prize, the organization took the winners
to participate in Hack Zurich, one of the
biggest events of its kind in the world.

SUMMITS SETORIAIS E FEIRAS

evento para atender à demanda de mercado.
Sectorial summits and tradeshows
During the triennium, GS1 Brasil also developed Sectorial Summits with the topics: Industry 4.0, Micro and Small Companies,
Healthcare and Foods. These meetings represent an evolution of the seminars that the entity promoted in the past, offering a renovated format to be more modern and in sync with member requests. Another striking initiative in the period was the organization
taking part in important market tradeshows and conventions, such as the ABAD Convention, ABRAS Convention and APAS Show,
to showcase the main trends in automation and innovation that will modify a number of sectors of the economy in upcoming years.
Thus, the GS1 Brasil booths have become the hubs of automation, to connect innovative solutions for the supply chain. In fact, the
entity has consolidated this model at the APAS Show, presenting its solutions for supermarkets, but also offering an opportunity
for technology providers and members to showcase their products and services at the booth. For the upcoming years, the entity
plans on expanding the booth at this event to service market demands.
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Comunicação
com o
Mercado

Portal GS1 Brasil
O número de acessos ao portal da
entidade na internet apresentou

Estabelecer uma conexão mais próxima com a co-

crescimento expressivo, encerrando 2018

munidade de negócios, posicionando a GS1 Brasil como

com mais de 1 milhão de visitas.

referência em automação, foi o grande mote para a or-

GS1 Brasil Portal

ganização renovar sua estratégia de comunicação. Para

The number of visits to the entity web
portal presented expressive growth, ending
2018 with over 1 million visits.

que a mensagem fosse ampliada e disseminada para o
mercado, os conteúdos ganharam alcance em diversos
canais, provendo informações relevantes para o desenvolvimento dos negócios.
Assim, a entidade potencializou sua comunicação mul-

2016

622.796

2017

723.420

2018

1.187.165

ticanal para segmentação da mensagem de acordo com o
perfil dos associados, destacando como as soluções GS1
podem apoiar desde pequenas até grandes companhias.
Foram promovidas inúmeras ações, com formatos distintos, falando a linguagem do empresário e mostrando os
benefícios da automação.

Communication with the market
Establishing a deeper connection with the business community, positioning GS1 Brasil as the benchmark in automation, was
the great motto so the organization could renew its communication strategy. In order for the message to be widespread and disseminated to the market, the content achieved diverse channels,
promoting relevant information to develop business.
Thus, the entity enhanced its multichannel communication
to target the message according to member profile, highlighting
GS1 solutions that can support small and even large companies.
A number of initiatives were promoted, with distinct formats,
speaking the same language as businesspeople and showing the
benefits of automation.
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Seguidores
nas redes sociais

Código
de barras é
GS1 Brasil.

Grandes
marcas
da vida
passam
pela
GS1 Brasil.

Social media followers

2018
2017
2016

Views

49.824

11.265

388

1.325

146.083

1.190

26.672

10.391

309

776

91.361

578
A REALIZAÇÃO DE SONHOS. A GS1 BRASIL ACREDITA JUNTO.

11.992

6.050

234

541

525

-

Queremos fazer parte da construção de marcas inesquecíveis na vida das
pessoas, gerar novas conexões e transformar a maneira como trabalhamos
e vivemos.
Nossas soluções de automação chegam a milhões de brasileiros e abrangem
toda cadeia produtiva, da indústria ao varejo, para fazer o seu produto cada
vez mais presente na vida das pessoas.

Marcas são para toda a vida
e a GS1 Brasil é para todas as marcas.
A GS1 Brasil - Associação Brasileira de Automação está nessa com você. Além do código de barras, que só traz benefícios e
transparência para a comunidade de negócios, oferecemos uma série de soluções que podem te ajudar a se destacar no mercado:
ferramenta on-line para gestão de produtos, cursos técnicos e de gestão focados em automação, além de estudos que mostram as
tendências de mercado e o comportamento dos novos consumidores brasileiros. O momento pede mais? Então vamos fazer mais
e melhor. GS1 Brasil. A força da nossa parceria faz o mundo dos seus negócios girar.

Redes sociais

E o seu produto, já passou por aqui?

www.gs1br.org

Precisa de uma força? Fale com a gente agora mesmo.
11 3068-6229/atendimento@gs1br.org

Nas mídias sociais, a GS1 Brasil estabelece uma conversa leve, porém consistente, com seu

2509-An._Rev._BR_em_Codigo_20,3x26,6cm_AF.indd 2
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GS1-0015-18_An_SuperHiper_203x266_AF.indd 1
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público, sempre com a meta de continuar evoluindo o nível de engajamento com os conteúdos
compartilhados nos canais. Ao longo do triênio, o destaque foi para o LinkedIn que, entre 2016
e 2018, registrou crescimento de 415%, atingindo mais de 49 mil seguidores. Esse resultado
posicionou a GS1 Brasil como a entidade com mais seguidores nesta rede social entre as 114
organizações-membro.

Campanhas institucionais
Para reforçar o posicionamento da GS1 Brasil, em 2016, foi desenvolvida uma campanha de comunicação focada na
importância do código de barras na trajetória de marcas fortes e admiradas no mercado nacional: Hering, O Boticário

Social media
In social media, GS1 Brasil establishes a carefree, however consistent conversation with its audience,
always aiming at continuing to evolve the level of engagement with content shared on channels. Throughout
the triennium, the highlight goes to LinkedIn, recording a 415% growth and achieving over 49,000 followers
from 2016 to 2018. This result has positioned GS1 Brasil as the entity with the most followers on this social
media among the 114 member organizations.

e Havaianas. A ação mostrou como a GS1 Brasil está presente nos processos dessas empresas, reconhecidas pela sua
evolução no mercado, pela qualidade e inovação.
Já em 2017, a campanha destacou os desafios para o empreendedor prosperar nos negócios em meio à crise econômica.
Com palavras inspiradoras, como “acreditar”, “promover”, “apoiar” e “valorizar”, a ação passou uma mensagem de otimismo
e divulgou os benefícios e as oportunidades para associados da GS1 Brasil – como código de barras, cursos, estudos,
pesquisas, assessoria, materiais técnicos, ferramenta para gestão de produtos, etc. – para ajudar a desenvolver os negócios.

Blog
Para inspirar e apoiar empresas associadas de micro e pequeno porte, a GS1 Brasil criou um
blog (blog.gs1br.org/) com conteúdos sobre automação, empreendedorismo, inovação, negócios
e logística. No canal, também são disponibilizados mais de 15 e-books gratuitos com temas para
auxiliar a gestão e a automação.
Blog
To inspire and support micro and small size member companies, GS1 Brasil created a blog (blog.gs1br.org/)
with content on automation, entrepreneurship, innovation, business and logistics. Over 15 free e-books are
available on the channel addressing topics to assist members in management and automation.
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Institutional campaigns
To reinforce the positioning of GS1 Brasil, in 2016 a communication campaign was developed focused on the importance of
barcodes in the journey of strong and admired brands in the domestic market: Hering, O Boticário, and Havaianas. The initiative
showed how GS1 Brasil is present in the companies’ processes, recognized for their evolution in the market, not to mention their
quality and innovation.
Also, in 2017, the campaign highlighted the challenges entrepreneurs face to prosper in business amidst the economic crisis.
With inspiring words such as “believe”, “promote”, “support” and “value”, the initiative conveyed a message of optimism and promoted the benefits and opportunities for GS1 Brasil members—such as barcodes, courses, studies, research, consulting, technical
materials, tools for product management etc.—to help develop business.
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“Marcas são para toda vida e a GS1 Brasil é para todas as marcas”. Este foi o mote da campanha institucional
desenvolvida em 2018, mostrando que cada marca e produto tem uma história, passando por diversas etapas
até chegar ao consumidor final. Nesse enredo, a GS1 Brasil reforçou sua presença com soluções inovadoras para
automação, melhorando a segurança e a produtividade em cada etapa desse ciclo de vida.
“Brands are for a lifetime and GS1 Brasil is for all brands”. That is the motto for the institutional campaign developed in
2018, showing that each brand and product have history, going through several stages until they reach end users. Under this
theme, GS1 Brasil reinforced its presence with innovative automation solutions, improving safety and productivity in each
phase of this life cycle.

Revista Brasil em Código
A publicação trimestral distribuída aos associados
com temas, como automação, negócios, gestão e
tendências, atingiu um total de 71.537 impressões
no triênio. Como destaque, em 2016, a reportagem
“Farmácias em Evolução” foi premiada pela Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias
(Abrafarma), que anualmente homenageia os trabalhos jornalísticos sobre o varejo farmacêutico. Fechando um ciclo, a revista teve sua última publicação
impressa no fim de 2018, com uma edição especial

Referência na Imprensa
Inserções
espontâneas
sobre a
GS1 Brasil
na mídia

Há quase uma década, a GS1 Brasil vem construindo um relacionamento
com imprensa e formadores de opinião. Com isso, vários veículos regionais
e nacionais passaram a divulgar índices, estudos, pesquisas e casos de sucesso, reconhecendo a GS1 Brasil como uma referência em automação e

o crescente interesse do público em consumir informação nos canais digitais, a entidade investiu na
produção diária de conteúdo focado em automação,
tecnologia e inovação em seu portal de notícias na
internet a partir de 2019 (www.gs1br.org/noticias).

Spontaneous insertions
of GS1 Brasil in media

inovação. No triênio, foi registrado um crescimento de 27,8% nas inserções

2 0 1 6

Brasil em Código magazine

1.158

relevância, como Folha de S.Paulo, Valor Econômico, Exame, Jornal DCI,
IstoÉ Dinheiro, Jornal do Comércio, BandNews, Portal R7, entre outros.

2 0 1 7

Benchmark in the press

This quarterly publication distributed to members addressing topics such as automation, business, management, and trends, achieved a total of 71,537 copies printed
in the triennium. Noteworthy mention to the news article
“Farmácias em Evolução” (Drugstores Evolving) published
in 2016, which received an award from the Brazilian Association of Pharmacy and Drugstore Chains (Abrafarma). The
association pays tribute to journalistic work about pharma
retail every year. To close the cycle, the last printed publication was at the end of 2018, with a special edition of the 35
years of GS1 Brasil operations. With growing interest from
the audience to consume information on digital channels,
the entity has invested in daily content production focused
on automation, technology and innovation on the web news
portal as from 2019 (www.gs1br.org/noticias).

espontâneas em mídias tradicionais, especialmente em veículos de grande

1.234

GS1 Brasil has been building a relationship with the press and opinion leaders for
almost a decade. Thus, a number of regional and national media started to promote
indexes, studies, research, and success cases, recognizing GS1 Brasil as a benchmark in automation and innovation. In the triennium, a 27.8% growth was recorded
for spontaneous insertions in traditional media, especially in major relevant media,
such as the Folha de São Paulo daily, Valor Econômico daily, Exame magazine,
Jornal DCI daily, IstoÉ Dinheiro magazine, Jornal do Comércio daily, BandNews TV
show, Portal R7 website, among others.
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1.577
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sobre os 35 anos de atividades da GS1 Brasil. Com
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SUSTENTABILIDADE
Em uma atitude inovadora, a GS1 Brasil integrou a sustentabilidade ao seu core business: a automação. Para isso, lançou,
em 2015, o Programa Sustentabilidade em Código, que conecta
de maneira estratégica todas as ações nessa área. No triênio
2016-2018, o programa ganhou corpo, com iniciativas em diferentes frentes que, inclusive, se tornaram referência para outras organizações GS1 no mundo.
Um passo importante foi dado em 2017, quando a entidade
definiu a sua proposta de valor em sustentabilidade: “Realizar
e apoiar, de forma colaborativa e por meio dos padrões GS1,
iniciativas escaláveis que visem beneficiar a sociedade nos três
principais aspectos da sustentabilidade”. Ela foi elaborada para
direcionar todas as iniciativas dessa área e atender aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), a serem alcançados pelas
empresas até 2030.

Sustainability
In an innovative attitude, GS1 Brasil integrated sustainability to its core business:
automation. In order to do so, in 2015 GS1
Brasil launched the Programa Sustentabilidade
em Código (Sustainability in Code Program),
which connects all the actions in this area in
a strategic manner. During the 2016-2018
triennium, the program gained momentum,
with initiatives in different fronts which even
became reference for other GS1 organizations
around the world.
An important step was taken in 2017, when
the entity defined its value proposition for sustainability: “Conduct and support, in a collaborative manner and through GS1 standards,
scalable solutions that aim at benefiting society in the three main pillars of sustainability”.
It was created to guide all initiatives in this
area and meet the Sustainable Development
Goals (SDG), as defined by the United Nations
(UN), to be achieved by companies by 2030.

Projetos de automação
Um dos principais objetivos do Programa Sustentabilidade em Código é unir tecnologia e sustentabilidade para
fortalecer os negócios a partir do uso de soluções GS1. Nesse sentido, uma iniciativa inovadora em termos globais
foi o lançamento do Projeto Código Verde, que automatizou a gestão e o processo de rastreabilidade do viveiro de

Foto: Kamilla Lopes

plantas do Legado das Águas, maior reserva privada de mata atlântica do Brasil, pertencente à Votorantim S/A.
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Automation projects
One of Programa Sustentabilidade em Código’s main goals is to bring together technology and sustainability to strengthen
businesses by using GS1 solutions. One innovative global initiative was the launch of Projeto Código Verde (Green Code Project),
which automated traceability management and process for the plant nursery at Legado das Águas, the largest rainforest private reserve in Brazil owned by Votorantim S/A.
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A entidade também firmou parceria
com o International Trade Centre (ITC),
agência ligada à Organização Mundial do
Comércio (OMC) e à ONU, dedicada ao
apoio à internacionalização de pequenas e
médias empresas. A GS1 Brasil passou a
divulgar a plataforma on-line do ITC entre
os seus associados, que, ao se cadastrarem, podem prospectar novos negócios e
ter acesso gratuito a normas e tendências
de sustentabilidade. O ITC, por sua vez,

PariPassu, a Zebra Technologies e a 3M, que participaram voluntariamente do projeto.
A iniciativa ganhou o Prêmio Automação 2018 na categoria Sustentabilidade e o 36º
Prêmio ECO 2018 da Amcham & Estadão, na categoria Processos. Também recebeu a
menção honrosa no 25º Prêmio FIESP de Mérito Ambiental 2019.
Outro destaque do triênio foi o apoio à ONG Adere, que atua em prol de pessoas
com deficiência intelectual e comercializa produtos com material reciclado, produzidos
pelo público atendido. Os itens foram identificados com os padrões GS1 e a gestão de
vendas e logística foi automatizada.
In order to implement a full automation solution, GS1 Brasil counted on PariPassu, Zebra
Technologies and 3M, which volunteered for this project. The initiative won the 2018 Automation
Award in the category Sustainability and the 36th ECO 2018 Award from Amcham & Estadão,
in the Processes category. It has also received honorable mention at the 25th FIESP Award for
Environmental Merit 2019.
Another highlight for this triennium was the support given to Adere, an NGO that assists
people with intellectual disabilities and sells the products they make from recycled materials. The
items were identified with GS1 standards, and sales management and logistics was automated.
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recomenda a inclusão do padrão GLN (Número Global de Localização) no perfil da
empresa dentro da plataforma.
Para o futuro, a GS1 Brasil estuda iniciativas relacionadas à rastreabilidade

Foto: CPB

Para implementar uma solução completa de automação, a GS1 Brasil contou com a

de produtos e economia circular. Além
disso, influenciar políticas públicas para
incluir a utilização dos padrões GS1 no
âmbito da sustentabilidade.
The entity also established a partnership
with the International Trade Centre (ITC), an
agency connected to the World Trade Organization (WTO) and the UN, dedicated to supporting
small and mid-size companies to go global. GS1
Brasil started to advertise ITC’s online platform
to its members, and, when they register, they
can prospect new businesses and have free access to sustainability standards and trends. ITC,
in turn, recommends including the GLN (Global
Localization Number) standard in the company’s
profile on the platform.
For the future, GS1 Brasil is studying initiatives
for product traceability and the circular economy,
and also, influencing public policies to include the
use of GS1 standards for sustainability.

Apoio ao esporte paralímpico
No aspecto social, neste triênio, a GS1 Brasil continuou
apoiando o atleta Daniel Dias, que se tornou o maior nadador
paralímpico da história com as conquistas que obteve nos Jogos
Paralímpicos Rio 2016, somando 27 medalhas em sua carreira.
A entidade e o atleta cultivam valores semelhantes, como colaboração, atitude inovadora, busca pela excelência e integridade.
Support of paralympic sports
For the social pillar, during this triennium GS1 Brasil has continued to
support athlete Daniel Dias, who became the greatest Paralympic swimmer in history with his achievements during the Rio 2016 Paralympic
Games, totaling 27 medals in his carrier. The entity and the athlete share
similar values, such as collaboration, innovative attitude, pursuit of excellence, and integrity.
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GOVERNANÇA

8

Cada vez mais, os conceitos da governança são discutidos e difundidos no mercado, demonstrando o amadurecimento das organizações brasileiras neste sentido. O tema sempre recebeu um tratamento especial na GS1 Brasil, que há muitos
anos adota as melhores práticas de compliance.
Dando continuidade a esses esforços, em 2018, a entidade aprimorou o modelo
de gestão, implementando a gestão integrada e o acompanhamento de indicadores e projetos. Os processos internos foram revisados e simplificados para reduzir
custos e melhorar a produtividade da equipe, impactando também o atendimento
aos associados.
Como forma de apoiar essas reestruturações e o crescimento da GS1 Brasil,
a área de Tecnologia da Informação teve um papel importante, implementando
novas aplicações tecnológicas para integrar e otimizar os processos e os projetos,
sempre com o cuidado de preservar a segurança da informação e garantir o melhor
atendimento aos associados.
Governance
Governance concepts are increasingly more discussed and disseminated in the market, demonstrating the maturity of Brazilian organizations on this matter. This topic has always received
special treatment from GS1 Brasil, which has been adopting the best compliance practices.
In attention to these efforts the entity improved the management model in 2018 by implementing integrated management and monitoring of indicators and projects. Internal processes
were reviewed and simplified to reduce costs and improve team productivity, also impacting
services to members.
In order to support the restructuring and growth of GS1 Brasil, the information technology
department played a major role by implementing new technological applications to integrate
and streamline processes and projects, always careful in preserving information security and
ensuring the best service for our members.
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“Em 2018, elaboramos o Planejamento Estratégico
para o triênio 2019-2021, que prevê a criação

novos produtos e serviços para
gerar valor aos associados e mercado”
de

Ouça a
entrevista
Listen to
the interview

“In 2018, we created the Strategic Plan for the 2019-2021
triennium, which establishes the creation of new products
and services to generate value to members and the market”

Charles Sampaio
Diretor de Finanças e Serviços Corporativos da GS1 Brasil

Director of Finance and Corporate Services at GS1 Brasil

Com a revitalização do modelo de gestão de desempenho baseado em competências, ao longo do triênio, a
organização direcionou os investimentos em capacitação de forma criteriosa e segura, para que o desenvolvimento dos colaboradores estivesse atrelado à sua trilha de carreira, envolvendo competências corporativas e
técnicas. Também foi importante a participação em eventos que apontaram tendências das áreas de atuação de
cada equipe.
Anualmente, a entidade promove a Campanha de Valores, com o objetivo de sensibilizar o time sobre a importância de ter um ambiente onde todos acreditam e se identificam com os valores corporativos: colaboração,
busca pela excelência, inovação e integridade. Esses aspectos são abordados com maior ênfase durante a campanha, destacando sempre o quanto esse alinhamento contribui para alcançar melhores resultados.
A partir de 2016, a GS1 Brasil também adotou uma nova metodologia para a Pesquisa de Clima Organizacio-

pessoas

nal, que passou a ser realizada anualmente. Com base na metodologia HayGroup, em 2018, o Índice de Favo-

Com foco no alinhamento de propósitos da entidade e de seus colaboradores, a GS1 Brasil investiu na quali-

ficação e motivação da equipe durante o triênio. Para tanto, adotou estratégias para o desenvolvimento e reconhecimento de seus talentos, revitalizando todo o ciclo de gestão de desempenho.

rabilidade da entidade resultou em 80% de satisfação – um indicador excelente quando comparado à média de
mercado (70%). O resultado da pesquisa de clima reforça a relevância do novo modelo de gestão de recursos
humanos, que alinha a estratégia do negócio à valorização das pessoas.

O programa Trilhas de Carreira foi estruturado em 2016 com a definição de critérios essenciais para a evolução profissional dos colaboradores. Implementado no ano seguinte, promoveu práticas de gestão de pessoas,
reconhecimento e remuneração atualizados e alinhados às tendências de mercado.
People
Focused on aligning employees with entity purpose, GS1 Brasil invested in team training and motivation during the
triennium. Therefore, GS1 Brasil adopted strategies to develop and recognize talent, refreshing the entire performance
management cycle.
The Trilhas de Carreira (Career Paths) program was developed in 2016, defining the essential criteria for employee
professional evolution. The program was implemented the next year, promoting people management practices, updated
recognition and compensation programs, and matched with market trends.
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By refreshing the performance management model based on competencies, throughout the triennium, the organization
focused investments on training in a discerning and safe manner, so that employee development would be linked to their
career path, including corporate and technical competencies. Another important aspect was the participation in events that
pointed to trends in the areas of action of each team.
The entity promotes the Campanha de Valores (Values Campaign) annually, aiming at creating awareness for the team
about the importance of having an environment where everyone believes and relates to corporate values: collaboration, the
pursuit of excellence, innovation and integrity. These aspects are addressed with more emphasis during the campaign, always
highlighting how much this alignment has contributed to achieve better results.
As from 2016, GS1 Brasil also adopted a new methodology for the Organizational Climate Survey, which is now conducted
annually. Based on the HayGroup methodology, in 2018, the entity favorability index resulted in 80% satisfaction—an excellent indicator when compared to market average (70%). The climate survey results reiterate the relevance of the new human
resources management model, which aligns business strategy to valuing people.
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Organization chart
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José Humberto Pires de Araújo
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José Roberto Prado

Wanderlei Saraiva Costa

CONSELHO FISCAL – TITULARES

CONSELHO FISCAL – SUPLENTES

SUPERVISORY BOARD MEMBERS

SUPERVISORY BOARD alternates

Eber Almeida Martins

Giampaolo Buso

Eliseu Scorsim

Ivair Kautzmann
Nilson Malta

Sussumu Honda

CEO
CEO

Virginia Villaescusa Vaamonde
DIRETORES
DIRECTORS

Roberto Toshiaki Matsubayashi

Charles Sampaio Silva

Diretor de Tecnologia
Director of Technology

Diretor de Finanças e Serviços Corporativos
Director of Finance and Corporate Services

Silveraldo Mendes

Paulo Aparecido Crapina

Diretor de Relacionamento com o Associado
Director of Member Relations

Diretor de Relações Institucionais
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9

TRILHA
DO FUTURO

Cada vez mais, a automação estará presente no dia a dia de empresas e consumidores, considerando o
acesso crescente às novas tecnologias e aos modelos de negócios disruptivos. Apoiando a automação em toda
a cadeia de abastecimento, uma das metas futuras da organização é engajar os setores que ainda não utilizam
os padrões GS1.
Além disso, para acompanhar a velocidade das mudanças do mercado, a entidade elaborou um novo Planejamento Estratégico mirando o triênio 2019-2021 e definindo como foco principal a diversificação de suas
atividades. Para isso, a GS1 Brasil fez um estudo aprofundado e decidiu criar uma empresa que permitirá o desenvolvimento de novas atividades com finalidade lucrativa.
Serão exploradas três frentes para gerar ainda mais valor ao associado: o lançamento de um serviço de consultoria de rastreabilidade de produtos e serialização, a ampliação da oferta de cursos sobre o Sistema GS1 e temas
relacionados (gestão, logística, inovação, etc.) e o serviço de qualidade de dados de produtos.
Com essa visão inovadora, a GS1 Brasil segue os próximos anos ajudando o desenvolvimento da cadeia de
abastecimento, sempre mantendo a automação como essência de seu trabalho.

PATH OF THE FUTURE
Automation is increasingly present in the day to day of companies and consumers, considering growing access to new
technologies and to disruptive business models. Supporting automation in the entire supply chain, one of the future goals of
the organization is to engage industries that still do not use GS1 standards.
Additionally, to accompany the speed of changes in the market, the entity created a new Strategic Plan focused on the
2019-2021 triennium, coming to a decision that the main focus would be activity diversification. To do so, GS1 Brasil conducted an in-depth study and decided to create a company that will enable the development of new activities for profit.
Three fronts will be explored to generate even more value for members: launching a product and serial number traceability
consulting service, increasing the number of courses about the GS1 System and related topics (management, logistics, innovation etc.) and the product data quality service.
With that innovative vision, GS1 Brasil will move forward helping to develop the supply chain, always having automation
at the core of its work.
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