A Linguagem Global dos Negócios

O ADN da eficiência

Sobre a GS1
The Global Language of Business
Todos fazemos coisas à nossa maneira. Mas, apesar de as diferenças
enriquecerem a diversidade de uma organização, a identidade constrói-se e
reforça-se pelas semelhanças e pontos comuns.

Os negócios são mais fáceis quando
usamos a mesma linguagem entre
clientes, fornecedores e parceiros.

É aqui que entra a GS1.
Sabe o que acontece quando não há normas?
O mesmo que acontece, por exemplo, com as fichas elétricas: cada país tem a
sua, cada uma com um formato diferente. Esta ausência de normas gera:
• ineficiência;
• aumento do risco;
• perda de oportunidades.
Por isso a GS1 acredita que, embora a competitividade seja saudável em
algumas áreas, a colaboração é mais importante. Este posicionamento mostra
como estamos organizados e garante que trabalhamos juntos para definir
as normas (standards) certas para conseguir negócios mais eficientes e
colaborativos.

Acreditamos no poder dos standards
para transformar a maneira como
trabalhamos e vivemos

Normas (standards) não são mais
do que acordos entre parceiros…
As nossas normas fornecem uma
linguagem comum para os negócios e
para as cadeias de valor.

GS1 Somos uma organização...

Global
Estamos presentes em
112 países, em cinco
continentes.
Somos uma rede global
de colaboração e boas
práticas, na qual todos os
elos estão interligados.

Neutra
Asseguramos que os
parceiros concorrentes
entre si encontram em nós
uma forma atrativa e segura
para trabalhar: nenhum
parceiro, durante o processo
e no comportamento GS1,
é favorecido mais ou menos
que outro.

Não lucrativa
Operamos numa base não
lucrativa para o benefício
dos nossos utilizadores.

Colaborativa
Fornecemos uma
plataforma de colaboração
para grandes e pequenas
empresas que represente
igualmente o lado da oferta
e da procura.

As normas GS1 são a “cola”, o elo que fortalece os processos, os negócios…
e a maneira como trabalhamos e vivemos.

GS1 em Portugal
Uma entidade de Utilidade Pública
Fundada em 1985 pela Indústria da Produção e do Retalho,
somos uma das 112 organizações-membro da GS1 e somos
a entidade autorizada para gerir o Sistema GS1 em Portugal – desenvolvemos, adotamos
e implementamos normas (standards) que revolucionam a forma de fazer negócios. Mais
de 7500 empresas dos diferentes setores de atividade aderiram e acreditam no Sistema
de Normas GS1 para transformar a maneira como trabalhamos e vivemos.

A nossa força

Sectores com que trabalhamos

≥ 254 participantes/

Retalho e
Bens de
Consumo

Produtos
Frescos

Administração
Pública

Transportes
& Logística

Textil,
Vestuário &
Calçado

Defesa

Saúde

Financeiro

≥ 7500 Associados
≥ 30 parcerias associativas
Grupos de trabalho projetos
colaborativos
utilizadores
Formação

≥ 1600 formandos
Utilizadores Plataforma
SYNC PT

900 entidades
75.000 itens

Somos muito mais do que códigos de Barras.
A nossa história começou com o código de barras. Hoje, estamos no comércio eletrónico, na sincronização de dados e na Internet das
coisas… do Retalho à Saúde e à Logística.

O que nos distingue?
Hoje temos para lhe oferecer utilidade e valor, através de um sistema de standards comerciais robusto e multissetorial e de
serviços de valor alicerçados na eficiência, na qualidade e na colaboração.
De uma forma única e inequívoca, asseguramos que a informação dos seus serviços, produtos, bens e ativos é identificada,
capturada e partilhada com os seus parceiros comerciais – e recebida por eles com a mesma exatidão e rigor –, em qualquer
ponto da cadeia de abastecimento, em qualquer parte do mundo.
Somos uma plataforma que reúne stakeholders de toda a cadeia de valor – desde produtores de matérias-primas, detentores
de marcas, distribuidores e retalhistas a associações industriais e prestadores de serviços tecnológicos –, muitas vezes
concorrentes entre si, o que, baseados nos princípios da nossa neutralidade e não orientação para o lucro, torna os seus
negócios mais eficientes e sustentáveis.

As nossas soluções
Ajudamo-lo a otimizar a sua cadeia de valor com a implementação das Normas GS1.
Tal e qual como no tango ou num diálogo, a adoção de normas exige o envolvimento de, pelo menos, duas partes – isto é,
dois agentes da cadeia de valor: o emissor e o recetor, um publicador e um subscritor, aquele que identifica os dados e aquele
que captura de forma automática.
A GS1 Portugal é uma das maiores plataformas colaborativas e dispõe de um conjunto de serviços e soluções para ajudar os
seus Associados a implementar este diálogo ao longo da cadeia de valor.
Quer seja uma necessidade de conformidade de códigos de barras, de recolha de informação e garantia da exatidão dos
dados, de aquisição de conhecimento ou de contacto com as melhores práticas de logística no mercado, estamos prontos e
disponíveis para o ajudar. Com colaboração, qualidade dos dados e formação.

Operação

Desenvolvimento
de negócio

Comunidade

Sistema GS1
Plataforma SYNC PT

Formação

Visibilidade na comunidade nacional

560 e.Invoice

Estudo Níveis de Serviço Logístico

RNC - Registo Nacional de Códigos

Rastreabilidade

Visibilidade na comunidade
internacional

Eventos e congressos

560 Validata - Qualidade de Dados
Smartscan - B2B2C

As nossas soluções potenciam a visibilidade da informação comercial ao longo das cadeias de valor.

A visibilidade é a capacidade de saber exatamente onde um
item se encontra, em qualquer ponto no tempo, por onde já
passou e porquê.
Só existe visibilidade se existir uma forma normalizada de
identificação, captura e partilha entre todos os elos da cadeia
de valor.

Uma cadeia de valor é um conjunto de atividades intra ou
interempresas para entregar valor ao mercado.
Na nossa perspetiva, a cadeia de valor equivale ao ciclo de vida
de um produto, de um processo, de um serviço.
Só é eficiente quando todos os elos aceitam falar a mesma
linguagem… o mesmo formato de IDENTIFICAR os dados, o
mesmo formato de CAPTURA automática e os mesmos modelos
de PARTILHA desses mesmos dados.

Operação
SISTEMA GS1

+ EFICIÊNCIA + VISIBILIDADE + SEGURANÇA
Transformamos a forma de identificar, capturar e partilhar informação ao longo da
cadeia de valor…

Identificar
Chaves de Identificação GS1
São estrutura numéricas que
permitem distinguir de forma
única, todos os produtos,
unidades e ativos em toda a
cadeia de abastecimento, do
fabricante até ao consumidor.
PRODUTO
Global Trade Item Number (GTIT)
LOCALIZADOR & PARCEIROS
COMERCIAIS
Global Location Number (GLN)
UNIDADES LOGÍSTICAS
Serial Shipping Container Code (SSCC)

Capturar

Partilhar

Captura Automática de Dados
(através de transportadores
GS1)
São veículos transportadores
das chaves de identificação GS1.
Podem incluir outras informações
como datas, prazos de validade e/
ou lotes.

Transportadores de códigos
de barras
GS1-128

EAN-13

RELAÇÕES DE SERVIÇOS
Global Service Relation Number
(GSRN)

A interoperabilidade sé é
possível quando todos os
agentes da cadeia de valor e os
vários documentos associados
às transações comerciais,
desde a nota de encomenda
à fatura (order-to-cash)
estão normalizados na sua
IDENTIFICAÇÃO, no formato
de CAPTURA e nos modelos de
PARTILHA eletrónica de dados
DADOS MESTRE
Global Data Synchronisation Network
(GDSN)

ATIVOS INDIVIDUAIS
Global Individual Asset Identifier (GIAI)
ATIVOS RETORNÁVEIS
Global Returnable Asset Identifier
(GRAI)

Normas de Interface GS1 para
Transação Eletrónica de Dados

GS1 Databar

ITF-14

GS1 DataMatrix

GS1 QR Code

GS1 corporate
bar Code

DADOS DE TRANSAÇÃO
Electronic Data Interchange (EDI)
Extensible Markup Language (XML)
Advance Ship Notice (ASN)
BADOS DE EVENTOS FÍSICOS
EPC Information Services (EPCIS)

TIPOS DE DOCUMENTOS
Global Document Type Identifier (GDTI)
CARREGAMENTOS
Global Shipment ID Number (GSIN)
CONSIGNAÇÕES
Gloabal Identification Number for
Consignment (GINC)

Trata-se de um repositório de
confiança que permite aos produtores
e retalhistas manter dados de
qualidade e fidedignos sobre os
seus produtos e disponibilizá-los aos
consumidores, em tempo real, através
da Internet e Mobile Applications.
Funciona como um ponto único de
entrada para os dados mestres dos
produtos que potencia a introdução
mais rápida e fácil de novos artigos
e de imagens do produto e a gestão
das respetivas fichas de produto, entre
outros benefícios de negócio.

Trata-se de um serviço gratuito de
desmaterialização de documentos
para micro e PME que permite reduzir
custos e aumentar a eficiência nos
processos administrativos de faturação,
cumprindo os requisitos dos retalhistas.
O 560 e.Invoice oferece a possibilidade
de trocar, por via eletrónica,
documentos comerciais (como a nota
de encomenda e a fatura) com os
parceiros comerciais. Basta um acesso
à Internet.

Transportadorse:
Etiquetas EPC/RFID

EPC HF Gen2

EPC UHF Gen2

CUPÕES
Global Coupon Number (GCN)

A aplicação de normas de identificação, captura e partilha de dados são uma
garantia de resposta aos desafios de negócio, às exigências dos parceiros e do
mercado e de cumprimento de requisitos regulamentares.
Em Portugal ou na China, as nossas normas são a chave para falar com os seus
parceiros na mesma linguagem.

Um portal de registo de códigos
que permite a gestão integrada de
códigos de barras, desde a gestão de
identificadores GS1 para produtos e
localizações, criação de etiquetas EAN
13 e respetiva impressão, importação
e listas de produto, geração de
relatórios e ainda gestão de coupons,
sem necessidade de instalação de um
programa especial no seu computador.

Desenvolvimento de negócio
Formação
Dispomos de um serviço
de formação sobre diversas
formas e temas integrados no
Sistema GS1, de que poderá
usufruir para desenvolver
o seu negócio: formação
interempresas (em Lisboa e no
Porto, sobre a implementação
do nosso sistema e serviços);
formação à medida (desenhada
a partir das necessidades
da sua empresa e realizada
exclusivamente para os seus
colaboradores); roadshows
regionais (realizados de
norte a sul, em parceria com
associações empresariais
locais) e workshops setoriais e
multitemáticos.

Estudo níveis de
serviço logístico

Rastreabilidade

Disponibilizamos um estudo inédito
que avalia os níveis de serviço
logístico de fabricantes e retalhistas
que operam no mercado dos bens
de consumo (Fast Moving Consumer
Goods). É uma avaliação consentida
pelos parceiros de negócio que
permite conhecer os seus pontos
fortes e os níveis de serviço que têm
que melhorar. E ainda:
• Recolher insights para planos de
ação internos de eficiência logística;
• Alinhar os KPI entre fabricantes e
retalhistas;
• Percepcionar sobre as exigências
dos parceiros;
• Conhecer sobre o posicionamento

A GS1 possui uma Norma
Global para a Rastreabilidade,
com linhas orientadoras que
identificam a aplicação dos
chaves de identificação GS1 em
processos concretos no setor
Agro-Alimentar e dos Bens de
Grande Consumo. De forma a
facilitar a adoção de um quadro
de conformidade comum, a
GS1 Portugal possui técnicos
certificados que podem apoiá-lo
na aplicação dos processos de
certificação de rastreabilidade.

e pontos de melhoria nos seus níveis
de serviços.

Smartscan

560 Validata
Fornecemos um serviço de auditoria e verificação da qualidade dos dados
dos produtos. É um serviço de valor acrescentado que inclui:
• Recolha em loja dos dados de produto (medidas, peso, dados comerciais,
nutricionais e gráficos) e respetiva inserção na base de dados da SYNC PT
por uma equipa de especialistas da GS1 PT.
• Verificação e conformidade de códigos de barras GS1: testes realizados
no campo de operações (loja ou armazém) que permitem medir a
inconformidade de leitura dos códigos de barras, quer seja no POS ou
em armazém. Ao conhecer os níveis de ineficiência e a sua origem é
possível contar com o nosso apoio no sentido de introduzir as necessárias
correções – junto dos produtores – e assegurar a correta implementação
dos códigos de barras GS1 nos produtos.

Criámos um serviço mobile
inovador para as marcas
interagirem com o consumidor,
gerirem promoções e campanhas
e conhecerem o seu perfil de
consumo enquanto este está na
loja, através da leitura de um
código de barras dos produtos.
Através de um smartphone,
lendo o código de barras de
determinado produto, é possível
acrescentar informação sobre as
características, os ingredientes
ou os valores nutricionais
do mesmo, recorrendo ao
repositório de fichas de produto
SYNC PT.

Comunidade

A sua empresa no seio das cadeias de valor
PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E CONGRESSOS – Regionais e nacionais;
VISIBILIDADE NA COMUNIDADE NACIONAL; participação, por convite, em grupos de trabalho, comités, projetos piloto…
VISIBILIDADE NA COMUNIDADE INTERNACIONAL através do registo no maior motor de busca com base em
identificadores globais: GEPIR – Global Electronic Party Information Registry;

E também:
• Acesso a consultoria, assessoria e apoio especializado em projetos de eficiência;
• Acesso ao Catálogo de Parceiros Tecnológicos GS1 Portugal.

Peça uma demonstração
a um dos nossos gestores de projeto.
A adesão à GS1 inclui…
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de sincronização de

Acesso à
plataforma
560 e.Invoice, da

acesso gratuito/ano

dados mestre da GS1

GS1 Portugal,

impressão em

de apoio técnico

presenciais gratuitas/

a todos os módulos

Portugal, o maior

solução de fatura

códigos de barras;

de call center;

ano;

de formação

catálogo eletrónico

eletrónica gratuita

GS1 eLearn;

de bens de grande

para PME, até 300

consumo;

documentos por ano.

verificações gratuitas
de qualidade de

consultas gratuitas

ações de formação

Acesso ao Portal
SYNC PT, solução

Exclusivo para Associados extraordinários (parceiros tecnológicos):
• Inserção no Catálogo de Parceiros Tecnológicos;
• Participação no Programa de Parceiros Tecnológicos, que inclui formação técnica específica e acreditação de ferramentas tecnológicas.

Contacte-nos através …
GS1 Portugal
R. Prof. Fernando da Fonseca, 16 – Esc.II 1600-618 Lisboa
Telefone : +351 21 752 07 40 Fax : +351 21 752 07 41 info@gs1pt.org

Solicite a tabela de preços
ao representante da GS1

E agora… vai juntar-se a nós?
Juntos, somos a Linguagem
Global dos Negócios!
GS1® Portugal
R. Prof. Fernando da Fonseca, 16
Escritório II – 1600-618 Lisboa
T 217520740
E info@gs1pt.org
www.gs1pt.org

twitter.com/gs1portugal
linkedin.com/company/gs1-portugal
youtube/gs1portugal
facebook.com/ gs1portugal

