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INTRODUÇÃO

Este documento é uma introdução ao Modelo de
Visibilidade GS1®, fornecendo explicações sobre como
deve o modelo ser aplicado de modo a garantir a visibilidade dos processos de negócio em diferentes setores.
Pretende ajudar as empresas a responder às seguintes
questões:
• O que é que a visibilidade significa para o meu
negócio?
• Qual a mais-valia de negócio que decorre da
visibilidade?
• Vale a pena esforçar-me por implementar um
modelo de visibilidade no meu negócio?
• Que processos, tecnologias e normas são úteis e
apropriadas?
O documento irá ajudar os leitores a desenvolver esta
compreensão, uma vez que:
• Fornece uma definição simples de visibilidade que
pode ser facilmente aplicada a diversos setores e
processos de negócio;
• Descreve as Normas, os processos e as tecnologias que
permitem identificar de forma única e inequívoca os

objetos e atividades, de modo a garantir a visibilidade
entre empresas e entre cadeias de abastecimento;
• Apresenta exemplos de como as empresas dos setores
de bens alimentares, vestuário, retalho, setor farmacêutico, de saúde, entre outros, têm utilizado estas normas
e tecnologias para gerir os inventários, prevenir desvios,
assegurar a autenticidade e a segurança dos produtos,
facilitar a sua recolha eficaz, estar em conformidade com
documentação e relatórios legislativos, rastrear e gerir
ativos e melhorar outros processos de negócio;
• Documenta como as abordagens baseadas na
utilização de normas conduzem a relações mais
produtivas e mutuamente benéficas entre os
parceiros comerciais.
O documento também fornece diferentes definições
de visibilidade, em conjunto com outros processos e
tecnologias relacionadas com a visibilidade. Através da
compreensão dos elementos comuns necessários para a
visibilidade, das normas e ferramentas que lhes servem de
base, as empresas podem tomar decisões de forma informada e de acordo com as suas escolhas na otimização da
visibilidade e no alcance de mais-valias de negócio.
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O QUE É A VISIBILIDADE?

“Visibilidade” é uma expressão muito utilizada nos negócios. Porém, pode ter diferentes significados para os
parceiros comerciais da cadeia de abastecimento. Para
um produtor, a visibilidade nos processos pode significar
saber a quantos dias de produção correspondem as
matérias-primas em stock. Visibilidade para os retalhistas
pode significar que os inventários refletem a totalidade
de produtos que está na prateleira, no armazém, no
centro de distribuição e em circulação. O setor da Saúde
necessita de um elemento adicional de visibilidade, que
é a capacidade para capturar e documentar a cadeia de
custódia de um produto farmacêutico.

Apesar desta diversidade, há alguns requisitos comuns
para a visibilidade, assim como meios para alcançá-la.
Para que um objeto seja visível num processo de negócio,
o item ou evento deve ser primeiro identificado, os seus
movimentos capturados e as suas informações partilhadas de uma forma normalizada, de modo a que todos
os que acedem à informação sobre o item ou evento
possam compreendê-la. As tecnologias e os processos
utilizados para identificar, capturar e partilhar informação
variam consideravelmente, mas estes elementos nucleares estão presentes em todos os programas de visibilidade de sucesso.

Consultores e prestadores de serviços tecnológicos têm
os seus próprios pontos de vista sobre a visibilidade.
Sistemas de ERP, software de gestão da cadeia de abastecimento, códigos de barras, identificação por rádio
frequência (RFID), computadores móveis e sem fios,
programas e transações de informação baseados na web
são todos promovidos como soluções de visibilidade. Na
verdade, todas podem ser componentes de visibilidade,
mas sozinhas não fornecem uma solução completa.
Multiplicando-se estas opções de entrega de informação
em relação a todos os produtos e processos de negócios em que as empresas precisam de visibilidade, é
fácil perceber que a visibilidade pode assumir formas e
significados diferentes para pessoas diferentes.

Um fator essencial para o alcance da visibilidade, desde o
início ao fim da cadeia de abastecimento, é a colaboração
entre parceiros comerciais. Atualmente, as empresas dão
cada vez mais garantias de visibilidade aos seus próprios
processos. Contudo, as cadeias de abastecimento estão
a tornar-se mais globais e complexas, com muitos níveis
de parceiros comerciais. A visibilidade do início ao fim da
cadeia requer infraestruturas integradas e o alinhamento
de processos. Os parceiros comerciais têm de concordar
com a partilha de dados, de modo a que possam beneficiar de informações em tempo real sobre o que está a
acontecer para lá das suas paredes, ao longo de toda a
cadeia de abastecimento.

CONCEITOS-CHAVE

A visibilidade é a capacidade de saber exactamente onde
é que um item se encontra, em qualquer ponto no tempo,
ou por onde já passou e porquê. A visibilidade não é uma
aplicação de negócios ou um processo em si mesmo. É uma
capacidade que permite que uma empresa possa alcançar
diferentes objetivos de negócio, através de uma “visão” mais
cirúrgica dos dados relativos a um determinado evento e
da utilização dessa “visão” nas suas aplicações de negócio.
Fundamentalmente, se não conseguimos “ver” um item, não
conseguimos medi-lo – e se não conseguimos medi-lo, é
muito provável que esse item se torne dispendioso para o
nosso negócio.
Também é importante compreender a relação dos
processos orientados para a visibilidade e as normas de
visibilidade dos dados que lhes servem de suporte.

A visibilidade é a capacidade
de saber exatamente onde um
item se encontra, em qualquer
ponto no tempo, ou por onde
já passou e porquê.

Os processos orientados para a visibilidade incluem:
• Acompanhamento (para a frente) – Determinar a
jusante a localização dos produtos na cadeia de abastecimento
(“Para onde foi? Onde está ele agora?”)
• Rastreabilidade (para trás) – Identificar a montante
onde esteve um produto e a que horas
(“Onde esteve?”)
• “Pedigree” – Determinar e confirmar a origem e a
cadeia de propriedade de um produto à medida que
circula pela cadeia de abastecimento
• Autenticação do produto – Confirmar a identidade
e autenticidade do produto, para garantir que não é
uma falsificação
• Inventário – Controlar e gerir o stock de produtos
num ou mais locais
• Retornáveis – Processar produtos devolvidos por um
cliente e confirmar que os produtos devolvidos foram
legitimamente adquiridos
Estes são apenas alguns exemplos. Na verdade, existem
literalmente centenas de processos e aplicações de negó-
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pondente, como por exemplo o endereço, a latitude e
a longitude, etc.

No que diz respeito às componentes de tecnologia que,
em conjunto, permitem a visibilidade, destacam-se o tipo
de dados necessários para a visibilidade e as normas que
lhes servem de suporte. Existem três grandes tipologias
de dados que em conjunto garantem a visibilidade:
Dados Mestre, Dados de Transação e Dados de
Eventos Físicos.

• Os Dados de Transação representam as atividades
associadas aos processos de negócio – quer entre
parceiros comerciais quer, numa operação. Os
processos típicos incluem ordens de compra, entrega,
faturação, pagamento, programação e serviços de
apoio.

• Os Dados Mestre são dados estáticos que, normalmente, descrevem localizações, ativos, produtos e
parceiros. Estes dados possibilitam a interpretação
dos elementos que ocorrem nos dados de eventos e
dados de transação. Por exemplo, um acontecimento
físico pode fazer referência ao Número Global de
Localização (GLN) para identificar a localização onde
ocorreu o evento; os Dados Mestre associados ao GLN
fornecem informações descritivas sobre o local corres-

• Os Dados de Eventos Físicos são observações reais
realizadas no mundo físico dos produtos ou de outros
ativos. Cada observação estabelece o que foi observado, quando, onde e por que foi observado (isto é,
qual foi o contexto de negócio em que a observação
aconteceu). Muitas vezes, os dados de eventos físicos
são gerados a partir de uma identificação automática,
como por exemplo da digitalização de um código de
barras ou da leitura de uma etiqueta RFID.

POR QUE É QUE A VISIBILIDADE
É IMPORTANTE?

O valor da visibilidade reside no valor da informação
e na forma como os processos de negócio podem ser
melhorados com essa informação. Através da visibilidade
em tempo real do produto e do fluxo de transações ao
longo da cadeia de abastecimento, as empresas e organizações envolvidas podem agir sob esta informação e
extrair valor para os seus negócios.
Eis um exemplo de como a visibilidade acrescenta valor
no retalho e no setor dos bens de consumo. O retalhista
espera um aumento das vendas de brinquedos nas
semanas que antecedem o Ano Novo. A resposta comum
seria fazer uma encomenda adicional de produtos para
assegurar o stock em loja. Se o retalhista tivesse sistemas
de inventário precisos e visibilidade dos diferentes
níveis de inventário relativos às prateleiras das lojas, ao
armazém, aos centros de distribuição e aos bens em
circulação, poderia reduzir o stock de segurança (e os
custos associados) sem correr o risco de ficar sem stock.
Os líderes da cadeia de abastecimento estão 1,5 vezes
mais propensos a considerar o inventário dos produtos
em circulação como stock disponível para efeitos de
cálculos de segurança. Alguns estudos afirmam que os
processos facilitados pela tecnologia, e baseados em
normas, proporcionam a visibilidade necessária para
reduzir ruturas de stock em 30 por cento e stocks de
segurança até 27 por cento.

O valor da visibilidade reside no valor
da informação e na forma como os
processos de negócio podem ser
melhorados com essa informação.
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A visibilidade pode beneficiar muitos setores e
Stakeholders, dependendo do tipo de processos de negócios que é conduzido.
Por exemplo:
• Nos bens de consumo e nas mercadorias em
geral, a visibilidade ao nível dos itens permite que
os produtores e retalhistas possam gerir e controlar
melhor o seu stock – ajuda a garantir a exatidão do
stock e a assegurar que não se perde vendas ou se fica
com excedentes, a reduzir a truncagem, a identificar
falsificações e a gerir melhor as devoluções.
• No setor dos alimentos, a visibilidade facilita os
processos de rastreabilidade, desde o “prado ao
prato”. Isto ajuda os produtores e fabricantes a cumprir
requisitos regulamentares, gerir as recolhas de forma
mais eficaz ou comunicar com mais precisão a origem
do produto ao consumidor final, aumentando a sua
segurança e promovendo a eficiência do seu negócio.
• No transporte e na alfândega, a visibilidade permite
a rastreabilidade em tempo real dos produtos em
expedição e facilita a remoção de cargas, fornecendo
informações para acelerar a identificação do produto
e reduzir o tempo de inspeção. As entidades reguladoras exigem uma melhor visibilidade no sentido de
implementar os objetivos da política de segurança
de fronteira, segurança e integridade do produto e
cobrança precisa.
• Na saúde, a visibilidade assegura a rastreabilidade
de medicamentos e dispositivos médicos ao longo
de toda a cadeia de abastecimento, até ao paciente.
Pode também ajudar a cumprir os requisitos regulamentares emergentes e a combater a contrafação. Por
exemplo, nos Estados Unidos, a partir de 2015, será
necessária a serialização e confirmação de pedigree
para os medicamentos vendidos nas Califórnia. A
utilização de processos manuais, nesta situação, pode
conduzir a custos e consumo de tempo proibitivo,
pelo que é essencial a implementação de tecnologias
que aumentam a visibilidade destes processos.
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A Visibilidade está para lá dos tradicionais parceiros
comerciais da cadeia de abastecimento. No mundo
digital de hoje, onde consumidores estão cada vez
mais “ligados” e requerem mais informações sobre os
produtos que compram, o fornecimento de visibilidade
ao consumidor final torna-se importante tanto para os
fabricantes como para os retalhistas. Os consumidores
esperam informação imediata sobre os produtos que
compram, por exemplo, se este foi produzido de forma
sustentável, qual o seu valor nutricional e quando será
feita a entrega.
A Visibilidade da cadeia de abastecimento traduz-se em
valor de negócio. Um estudo concluiu que os operadores
exemplares da cadeia de abastecimento – as empresas
com níveis de rutura de stock muito reduzidos, menores
custos adicionais e maiores taxas de carregamento a
horas – também têm mais visibilidade nas suas cadeias
de abastecimento. Esses operadores possuem significativamente mais visibilidade sobre os seus lotes ou SKU nos
seus inventários de entrada e saída, possuindo visibilidade
online do status de ordens de compra e carregamento.
Eles também possuem mais 60 por cento de visibilidade
dos lotes, chegando ao nível do item. Estes líderes
possuem duas vezes mais capacidade de fornecer visibilidade rolebased aos funcionários e parceiros de comércio
externo do que todas as outras empresas.
No entanto, não pode haver visibilidade de um item ou
de ativos sem que exista uma forma normalizada de
identificar, capturar e partilhar informação entre todos os
intervenientes na cadeia de abastecimento.
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O MODELO DE VISIBILIDADE GS1®

O Sistema de Normas GS1® é um conjunto integrado de
Normas que, quando utilizadas em conjunto, permite a
visibilidade de itens ou ativos (ou seja, itens comerciais,
ativos reutilizáveis, ativos fixos e processos em desenvolvimento) através de formas comuns de identificação única e
inequívoca, captura automática e partilha de informação
relativa ao movimento ou estado desse item.

e de outros Identificadores-chave GS1, as empresas e
organizações são capazes de identificar, à escala global,
itens físicos, tais como itens comerciais, locais físicos,
ativos e unidades logísticas, bem como itens lógicos – por
exemplo, uma relação de serviço entre um hospital e um
paciente.

O Sistema de Normas GS1® é um modelo de visibilidade,
que fornece às organizações as respostas às questões “o
quê?”, “quando?”, “onde?” e “porquê?”, relativas à circulação
de um item pela cadeia de abastecimento, permitindo-lhes decisões de negócios mais informadas.
No centro do modelo encontram-se as Normas GS1®
para Identificação, que proporcionam a relação entre
um produto e a informação que lhe está associada. Uma
empresa pode atribuir, por exemplo, um código único de
identificação a um produto, isto é, um Identificador-chave
GS1®, de acordo com as regras de alocação determinadas
pela GS1®. Ao fazer isso, a empresa define um conjunto de
informações normalizadas sobre o produto (por exemplo,
tamanho, marca, peso, etc).

Qual o item ou ativo?
Onde se encontra na cadeia
de abastecimento?
Quando esteve lá?
Porque esteve lá?

Um dos Identificadores-chave GS1® mais conhecidos é o
Global Trade Item Number, ou GTIN, que é, por exemplo,
utilizado no código de barras EAN / UPC. Através do GTIN

9

O Sistema de Normas GSl®: um modelo de visibilidade
IDENTIFICAR
Normas GS1® para Identificação
Empresa

Produto

• Global Location • Global Trade Item
Number (GLN)

Number (GTIN)
• Serialised Global
Trade Item
Number (SGTIN)

Logística

Localização

Ativo

Serviços

• Serial Shipping Container Code (SSCC) • Global Location • Global Individual Asset
Number (GLN)
Identifier (GIAI)
• Global Shipment Identification
Number (GSIN)
• Global Returnable
Asset Identifier (GRAI)
• Global Identification Number for
Consignment (GINC)

• Global Service Rela-

tion Number (GSRN)

• Global Document
•

Type Identifier (GDTI)
Global Coupon
Number (GCN)

CAPTURAR
Normas GS1® para a Identificação Automática e Captura de Dados
Códigos de Barras GS1

EPC/RFID

GS1-128

EAN/UPC

ITF-14

GS1 DataBar

GS1 DataMatrix

GS1 QR Code

GS1 Composite Barcode

EPC HF Passive

EPC UHF Passive

PARTILHAR
Normas GS1® para a Transação Automática de Dados
Dados Mestre

• Global Data Synchronisation Network (GDSN)

Dados de Transação

• eCom (EDI) : EANCOM, GS1 XML Business
Message

Dados de Eventos Físicos

• EPC Information Services (EPCIS)

GS1® Visibilidade de toda a Cadeia de Abastecimento
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A passagem do código de barras num leitor ótico
de infravermelhos ou a leitura da etiqueta EPC/RFID
permite a captura automática do GTIN, que fornece a
identificação única e inequívoca do item. O número de
identificação neles contidos é automaticamente capturado, permitindo o acesso à informação sobre o item. Isto
proporciona uma forma automatizada de identificar os
itens à medida que eles circulam pela cadeia de abastecimento e de fornecer, sempre que necessário, os dados
que lhes estão subjacentes. Para garantir a interoperabilidade, as indústrias concordaram em utilizar as Normas
GS1 para a Identificação Automática e Captura de dados
(AIDC), que definem como o Identificador-chave GS1,
único e inequívoco, é utilizado nos códigos de barras e
nas Etiquetas RFID, em diferentes aplicações de negócios.
Esta é a base para a visibilidade, permitindo biliões de
transações todos os dias.

Os dados capturados podem ser partilhados de várias
formas, através das Normas e tecnologias que o modelo
GS1 suporta. Quando este poderoso sistema de identificação automatizada é combinado com métodos de
partilha de dados, normas de troca de mensagens – como
a Transferência Electrónica de Dados (EDI) - e / ou informações de eventos, é possível relacionar os itens físicos
ou lógicos e as suas informações, necessárias à cadeia de
abastecimento.

Só poderá existir visibilidade de um
item ou ativo se existir uma forma
normalizada de identificação, captura
e partilha de informação para todos os
Stakeholders.

5.1 Identificar
mento dos produtos dentro das áreas de processos orientadas
para a visibilidade.
Todos os Identificadores-chave GS1 podem ser traduzidos,
interpretados ou lidos por diferentes tipos de transportadores de dados, tais como texto, códigos de barras e
etiquetas RFID, e em diferentes tipos de mensagens, tais
como EDI ou XML.
A figura 2 destaca vários tipos de Identificadores-chave GS1.
Os identificadores abaixo podem ser complementados
com atributos para fornecer mais dados (tais como número
de série, pesos, medidas, datas de validade ou o número de
lote), assim como as regras da sua atribuição.

ldentifcador-chave GS1

Nome do ldentifcador-chave GSl

Informação da Cadeia
de Abastecimento Associada

GTIN

Global Trade Item Number

Produto

GLN

Global Location Number

Localizações & parceiros comerciais

SSCC

Serial Shipping Container Code

Unidades logísticas

GIAI

Global Individual Asset Identifier

Ativos individuais

GRAI

Global Returnable Asset Identifier

Ativos retornáveis

GSRN

Global Service Relation Number

Relações de serviço

GDTI

Global Document Type Identifier

Tipos de documentos

GSIN

Global Shipment ID Number

Carregamentos

GINC

Global Identification Number for Consignment

Consignações

GCN

Global Coupon Number

Cupões

GS1® Visibilidade de toda a Cadeia de Abastecimento

O Sistema GS1 aceitou, à escala global, Identificadores-chave
que fornecem uma linguagem comum para comunicar as
informações sobre um produto, de empresa para empresa.
O Identificador-chave GS1 para produtos é o GS1 Global Trade
Item Number (GTIN). Desde há várias décadas que esta chave
de identificação GS1 tem facilitado a partilha e a comunicação
de informações sobre produtos entre os parceiros da cadeia de
abastecimento. Além disso, serviu para melhorias inovadoras
na gestão da cadeia de abastecimento, incluindo o desenvolvimento dos setores do Retalho e dos Bens de Consumo. Tal
como o Serial Shipping Container Code (SSCC), o Global Individual
Asset Identifiers (GIAI) e o Global Returnable Asset Identifiers (GRAI),
o Serialised GTIN (SGTIN) conduz as capacidades de serialização
ao item, o que assegura a rastreabilidade e o acompanha-

Figura 2: Indicadores-chave GS1
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5.2 Capturar

GS1® Visibilidade de toda a Cadeia de Abastecimento

As Normas GS1 de Identificação Automática e Captura de
Dados definem como é que a Indústria deve utilizar os
códigos de barras e a tecnologia RFID, de modo a assegurar
um fluxo de informações entre parceiros comerciais ao
longo de toda a cadeia de abastecimento. Estas normas
definem como codificar os Identificadores-chave GS1 em
transportadores de dados aprovados, como os códigos de
barras GS1 e as etiquetas EPC / RFID, ou mesmo em diferentes aplicações de negócios, por exemplo em produtos
de peso variável ou pequenos dispositivos médicos cirúrgicos, conforme estabelecido pela indústria nas Normas de
Aplicação GS1 AIDC. Por fim, as Normas especificam interfaces consistentes para os leitores, as impressoras e outros
equipamentos ou componentes de software, com vista a
garantir que a informação pode ser lida em diferentes aplicações. Esta é a base para a identificação global e automatizada de itens comerciais, unidades logísticas, localizações,
ativos e serviços de relação em todo o mundo, permitindo
o acesso a informações partilhadas sobre os produtos na
cadeia de abastecimento.
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A leitura de códigos de barras ou de etiquetas RFID aumenta a
velocidade da recolha de dados e elimina erros de introdução
manual de dados, devido, por exemplo, a letra ilegível, assim
como os erros de entrada de dados. O Sistema GS1 permite
a identificação automática de todas as configurações de
produto, embalagem, transporte, distribuição, inventário,
local de exibição e pontos de venda, uma vez que o processamento dos dados capturados a partir dos códigos de barras
GS1 ou das etiquetas EPC / RFID é automático. Informações
adicionais sobre data de validade, número de série e número
de lote podem também ser codificadas em códigos de barras
GS1 ou etiquetas EPC / RFID.
Os Códigos de Barras GS1 incluem:
• EAN/UPC – Uma família de símbolos de códigos de
barras utilizada no retalho e que, por exemplo, acelera
o processo de pagamento, reduz erros e melhora a
gestão de inventário
• ITF-14 – Usado para identificar, de forma única e
inequívoca, itens comerciais na cadeia de abastecimento; não se destina ao ponto-de-venda
• GS1-128 – Usado para itens comerciais, ativos,
unidades logísticas, tais como caixas de cartão, paletes
e bens retornáveis; facilita a rapidez e a precisão dos
processos de rastreabilidade dos stocks

• GS1 DataBar – Criado para identificar produtos que
são difíceis de etiquetar, tais como produtos avulso
ou cosméticos. Este código de barras fornece mais
informação (GTIN, assim como número do lote ou
data de validade) em menos espaço e permite que os
produtos sejam “lidos” nos pontos-de-venda
• GS1 DataMatrix – Usado principalmente em
produtos farmacêuticos, dispositivos médicos e
também na indústria aeroespacial, este código de
barras 2D (bidimensional) contém muita informação
num espaço reduzido
• GS1 QR Code - Usado por proprietários de
marcas para envolver os consumidores através
dos seus dispositivos móveis, para fornecer
informações adicionais sobre um produto,
promoções, etc.
•As etiquetas EPC / RFID consistem num microchip
anexado a uma antena. As etiquetas EPC / RFID
podem transportar o Identificador-chave GS1 associado a um item individual, assim como os dados
adicionais necessários para apoiar os processos
da cadeia de abastecimento. EPC significa Código
Eletrónico de Produto, um esquema de codificação
RFID “amigável” para os Identificadores-chave
GS1. As etiquetas EPC / RFID podem ser lidas sem
contacto visual, o que as torna muito úteis nos
processos de rastreabilidade de produtos em tempo
real ou na inventariação de muitos produtos.

O Sistema GS1 oferece três tipologias de dados normalizados – Dados Mestre, Dados de Transação e de Dados
de Eventos Físicos – e também suporta diferentes formas
normalizadas de partilhar informação. A GS1 eCom para
a Transferência Eletrónica de Dados (EDI), os Serviços de
Informação do Código Eletrónico de Produto (EPCIS), a
Rede Global de Sincronização de Dados (GDSN) e outras
bases de dados podem ser utilizadas para partilhar Dados
Mestre, Dados de Transação e Dados sobre Eventos
Físicos. A tabela seguinte enumera as Normas GS1 que
apoiam a partilha de dados.

A Rede Global de Sincronização de Dados fornece uma
forma de os parceiros comerciais sincronizarem os dados
que estão nas respetivas bases de dados. É construída
em torno do Registo Global GS1 e utiliza bases de dados
GDSN certificadas para a partilha dos dados. O Registo
Global GS1 é um “diretório de informações” que especifica que entidades subscreveram um produto ou uma
informação de um parceiro, garante a unicidade dos itens
e parceiros registados e assegura que todas as bases de
dados na rede estão em conformidade com um conjunto
de regras normalizadas.

Tipologia de Dados

Normas GS1

Informação sobre a cadeia de
abastecimento associada

Dados Mestre

• Rede Global de Sincronização de Dados (GDSN)

ex: descrição do produto, dimensões,
proprietário, classificação do produto

• eCom (EDI): EANCOM, GS1 XML Business

ex: ordem de compra, aviso de expedição,
fatura, pagamento

Dados de Transação

Dados de Eventos Físicos

Message

• Serviços de Informação do Código
Eletrónico de Produto (EPCIS)

Figura 3: Normas GS1 para troca automatizada de informação

“O quê?”, “Onde?”, “Quando?”, “Porquê?”
- ex: recebido ou enviado, carregado e
embalado, condições de mercadorias
durante o transporte, disponibilidade dos
produtos num local específico…

GS1® Visibilidade de toda a Cadeia de Abastecimento
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As bases de dados certificadas da GS1 são catálogos
eletrónicos normalizados com informação sobre os itens.
Funcionam como uma fonte e/ou repositório de Dados
Mestre. As bases de dados podem ser desenvolvidas por
uma Organização Membro GS1 ou por um Prestador de
Serviços Tecnológicos.

GS1® Visibilidade de toda a Cadeia de Abastecimento

Os Serviços de Informação do Código Eletrónico de
Produto (EPCIS) são uma norma que permite o armazenamento e troca de Dados de Eventos Físicos, permitindo
responder às questões “o quê?”, “quando?”, “onde?” e
“porquê?” sobre os itens físicos, independentemente
da tecnologia utilizada para capturar essa informação.
Estas permitem que as empresas associem e partilhem
informações adicionais, ou eventos, relacionados com a
identidade de um item. Por exemplo, as empresas podem
associar informações como a data e a hora a que o item
foi “lido”, a localização da leitura e o seu estado – se
estava a ser enviado ou recebido. Outras informações
que também podem estar relacionadas com o item são a
temperatura, as ordens de compra e as razões de negócio
pelas quais o produto mudou de local. Esta informação
adicional pode ser carregada numa base de dados ou
num repositório EPCIS. Ter esta granularidade de informação permite às empresas alcançar a visibilidade em
tempo real dos itens, quer a nível interno, quer a nível
externo, na relação com os seus parceiros comerciais.
Isto, por sua vez, permite que as empresas percebam os
benefícios da auto-identificação, proveniente do uso da
informação que foi capturada.

14

Com o advento dos códigos de barras GS1, tornou-se
importante para os parceiros comerciais (como um
produtor ou retalhista) a partilha de informações sobre
os produtos. A GS1, com a sua comunidade de utilizadores, tem vindo a desenvolver, há mais de vinte e cinco
anos, diretrizes para comércio eletrónico através de
EDI, em setores como o dos alimentos e bebidas, saúde,
retalho, indústria e setor público. Orientada pela necessidade de desenvolver e / ou melhorar a comunicação
eletrónica entre parceiros comerciais, as diretrizes GS1
eCom fornecem “itinerários” para facilitar a comunicação entre computadores em diferentes processos
estratégicos de negócio, incluindo order-to-cash, preço
do produto, relatórios de vendas, estruturas financeiras,
organizacionais e de transporte e gestão de produto. Os
Dados Mestre, assim como outros dados relevantes para
o processo de negócio, são transportados em mensagens
baseadas nos produtos. Os Identificadores-chave GS1,
como o GTIN e o GLN, representam dados essenciais para
muitas destas mensagens. Além disso e como resultado
do desenvolvimento da Internet, as mensagens GS1 XML
estão também disponíveis para complementar as mensagens eCom (EDI) dentro de um ambiente de negócio.
Consulte o anexo para obter mais informações sobre as
tipologias de dados e exemplos de como estes podem
ser partilhados usando tecnologias e Normas GS1.

O Sistema GS1 fornece um modelo abrangente para as
empresas identificarem produtos e outras entidades de
negócio, para capturarem dados visíveis e partilharem
esses dados com os seus parceiros comerciais, no sentido
de alcançarem a visibilidade global da cadeia de abastecimento. É uma base sólida para a rastreabilidade da
cadeia de abastecimento e outras aplicações e processos
de negócio orientados para a visibilidade.
Empresas em diferentes setores já estão a utilizar este
modelo para ganhar visibilidade nos seus processos ao
longo da cadeia de abastecimento. São apresentados
alguns exemplos na secção seguinte.

Na verdade, se consegue “ver”
um produto, também consegue
medi-lo – se não consegue medi-lo,
é provável que esse produto esteja
a ser muito dispendioso.

GS1® Visibilidade de toda a Cadeia de Abastecimento
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6 COMO É QUE A GS1® AJUDA AS EMPRESAS
A ALCANÇAREM VISIBILIDADE?

GS1® Visibilidade de toda a Cadeia de Abastecimento

6.1 O que é a GS1®?
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A GS1® foi criada por produtores e retalhistas para desenvolver normas mutuamente benéficas e, desde há mais
de 30 anos, tem ajudado as comunidades de negócios
de diferentes setores a enfrentar os desafios da cadeia
de abastecimento. É uma organização neutra, sem fins
lucrativos, que facilita a colaboração entre parceiros
comerciais, organizações e prestadores de serviços
tecnológicos, alavancando normas para garantir a visibilidade ao longo de toda a cadeia de abastecimento.
A GS1 é uma organização integrada à escala global,
constituída por mais de 110 organizações-membro e
representando vários Stakeholders na cadeia de abastecimento, em todo o mundo. Hoje, o Sistema GS1® é
o sistema de normas globais mais utilizado nas cadeias
de abastecimento, em todo o mundo: cerca de dois
milhões de empresas em 150 países confiam nas Normas
e Serviços GS1 para o controlo e gestão eficiente das
cadeias de abastecimento. A GS1 opera em vários setores

e indústrias, que vão desde retalho e bens de consumo
aos cuidados de saúde, transportes, defesa e setor
aeroespacial.
A GS1 e as suas Organizações Membro fornecem
assistência às empresas e organizações de todo o mundo,
através do desempenho de quatro funções principais:
1. Desenvolvendo o conhecimento dos negócios e do
mercado para responder a todas as necessidades
dos Stakeholders;
2. Recomendando, desenvolvendo ou adaptando normas que respondem às necessidades
identificadas;
3. Incentivando à participação da comunidade e
Stakeholders em iniciativas de Práticas Colaborativas
dos setores com vista à adoção de normas;
4. Ajudando os setores a identificar ou desenvolver as
soluções e serviços necessários para implementar
normas e processos de negócios.

• Sistema de Normas GS1® – Fornece as Normas
técnicas para melhorar a eficiência dos processos de
negócio e permitir a visibilidade da cadeia de abastecimento, através da automatização baseada na
identificação única e global e na informação digital,
tal como descrito no modelo da secção anterior. A
aplicação das Normas completa este quadro, especificando a aplicação de um conjunto de standards que
deve estar em conformidade, de modo a atingir as
metas de interoperabilidade mutuamente acordados.
• Soluções GS1® – Trata-se de um conjunto de normas
ou diretrizes para dar resposta a um processo ou
necessidade de negócio específica de uma empresa,
com o objetivo de facilitar a aplicação das Normas
GS1 na obtenção de objetivos comerciais. Existem
Soluções GS1, por exemplo, para a rastreabilidade ou
Integração a Montante.
• Serviços GS1® – Oferecem assistência aos parceiros
na execução das Normas GS1. Inclui formação,
serviços como o GEPIR – serviço de consulta sobre
Identificadores-chave GS1 – ou bases de dados
GDSN certificadas para a gestão de Dados Mestre. A
prestação destes serviços pode variar de país para
país.

A linguagem global dos negócios
Benefícios Globais:
Colaborar para criar cadeias de valor mais
eficientes, seguras e sustentáveis
Soluções e Serviços:
Resolver desafios de negócio através
de normas globais
Sistema de Normas GS1
Permite a visibilidade na cadeia de valor
Identificar

Identificadores-chave GS1

Capturar

Transportadores
de Dados GS1
Captura de
Dados
• GS1 BarCodes
• GS1 EPC/RFID

Figura 4: portfólio da GS1 em resumo

Partilhar

Normas GS1 para
as Transações
Eletrónicas de
Dados
• GS1 eCom
• GS1 EPCIS
• GS1 GDSN

O sucesso inicial no setor do retalho e bens de consumo
atraiu a atenção de outros setores, que têm procurado
o apoio da GS1 no desenvolvimento de Normas de
identificação, tecnologia e comunicação para resolver
os seus desafios específicos de negócio. Hoje a GS1
ajuda a fornecer visibilidade a muitos setores, incluindo o
aeroespacial, o vestuário, os bens de consumo, os serviços
de restauração, alimentos frescos, Do-It-Yourself (DIY),
saúde, petróleo e gás, transporte e logística, entre outros.
A secção seguinte destaca alguns desses esforços.

6.2 Como tudo se completa
As Normas e Soluções GS1 são desenvolvidas “de baixo
para cima” por organizações e indivíduos que querem
utilizá-las. Iniciativas locais de Organizações Membro
da GS1 refletem casos reais de utilização de normas e
de adoção de processos em operações do mundo real.
Os exemplos a seguir mostram como as organizações
ganharam visibilidade e lucraram com isso e como a GS1
pode ajudar a resolver desafios comuns de negócio.

6.2.1 		 Visibilidade Exemplo 1:
Rastreabilidade no setor da saúde
As empresas da cadeia de abastecimento do setor
farmacêutico adotam as Normas GS1 para fornecer a
“genealogia” eletrónica e satisfazer outras necessidades de
rastreabilidade. Por exemplo, os produtos farmacêuticos
podem estar associados a GTINs, os quais podem ser codificados num código de barras e / ou etiquetas de RFID. Os
códigos podem ser lidos automaticamente em diferentes
pontos de processamento para o registo das transações,
como transferências ou alterações físicas de propriedade.
O registo da transação pode ser utilizado para documentar
a cadeia de custódia do item. Os números de lote dos
produtos farmacêuticos também podem ser codificados
ou guardados numa base de dados EPCIS com outras informações específicas sobre o produto, tendo o GTIN como a
chave para o acesso ao registo da base de dados.
A visibilidade nas cadeias de abastecimento farmacêuticas,
assegurada através das Normas GS1, já está a tornar-se
uma realidade em muitos países. Na Irlanda, por exemplo,
o Centro Nacional para Perturbações Hereditárias da
Coagulação, no Hospital St. James, em Dublin, alcançou a
visibilidade total dos medicamentos de hemofilia na sua
cadeia de abastecimento graças às Normas GS1, ao atribuir
identificadores únicos GS1 a cada paciente, medicamento
e localização na cadeia de abastecimento, usando códigos
de barras GS1 nos medicamentos para hemofilia.

GS1® Visibilidade de toda a Cadeia de Abastecimento
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HISTÓRIA DE SUCESSO:
Setor de saúde colabora com a GS1 para alcançar
melhor visibilidade
A GS1 Healthcare é uma comunidade voluntária e global de utilizadores, que reúne todos os Stakeholders da
cadeia de abastecimento dos cuidados de saúde, incluindo produtores, distribuidores, prestadores de cuidados
de saúde, fornecedores de soluções, entidades reguladoras e associações industriais. Entre os membros estão
mais de 60 organizações líderes de saúde em todo o mundo.
Para atender à procura crescente de maior visibilidade e eficiência na cadeia de abastecimento, assim como de
uma melhoria da saúde e da segurança do paciente, a comunidade da GS1 Healthcare defende a utilização das
Normas GS1. Por exemplo, em Dezembro de 2011, estabeleceu 2015 como meta para a implementação do GS1
DataMatrix em produtos de saúde onde as atuais necessidades não estão a ser respondidas de forma eficaz por
outros transportadores de dados GS1.
Para facilitar a adoção das Normas GS1, as organizações locais, tais como a GS1 EUA, colaboram estreitamente
com grupos do setor de saúde e parceiros da cadeia de abastecimento. A GS1 EUA desenvolveu uma variedade
de materiais educacionais e programas de extensão. Estes incluem o Programa de Leitura GS1 Healthcare EUA
2015, que fornece métodos de simulação para que as farmacêuticas norte-americanas preparem as suas organizações para a serialização e para a obtenção de conhecimento sobre os benefícios da visibilidade na cadeia
de abastecimento e práticas orientadas para a indústria.

GS1® Visibilidade de toda a Cadeia de Abastecimento

Para mais informações sobre as últimas iniciativas da GS1 Healthcare, visite www.gs1.org/healthcare
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6.2.2 Visibilidade Exemplo 2:
Segurança dos produtos
e dos alimentos

As recentes crises de segurança no consumo têm
alertado para a importância da rastreabilidade e para a
necessidade de processos de recolha rápidos e eficazes.
Os Parceiros comerciais estão a tentar alcançar maior
visibilidade sobre onde estão os seus produtos e para
onde vão ser vendidos, no sentido de garantir a segurança e cumprir com os requisitos regulamentares. As
Normas GS1 fornecem a base da visibilidade a montante
e a jusante, permitindo a captura automática e a troca de
informações de rastreabilidade e garantindo a interoperabilidade entre parceiros comerciais.

Retalhistas e fornecedores de alimentos e bens de
consumo têm utilizado, desde há vários anos, GTINs
e códigos de barras para rastrear os movimentos de
produtos ao longo da cadeia de abastecimento e para
alcançar mais-valias de eficiência. Uma vez que estão
a surgir novas preocupações em torno da segurança
do consumidor e da sustentabilidade, os Stakeholders
estão agora a utilizar o GTIN e os códigos de barras
para construir, ao longo da cadeia de abastecimento,
as bases para aumentar a segurança alimentar, reduzir
o desperdício e melhorar a informação de produto
disponibilizada aos clientes.

Por exemplo, a Solução de Rastreabilidade Global da
GS1 fornece um modelo que ajuda os produtores a
implementar um sistema de rastreabilidade baseado em
Normas GS1 que cumpre a normalização internacional.
Na existência de um problema, isto pode assegurar uma
recuperação rápida de um produto graças à sua correta
identificação e localização imediata na cadeia de abastecimento. Além disso, as Normas GS1 EPCIS para a partilha
de dados facilitam a rastreabilidade e o acompanhamento dos itens ao longo das fronteiras, proporcionando
uma forma automática de partilhar informação em
tempo real entre diferentes parceiros comerciais.

Isto permitiu controlar a medicação do produtor ao
paciente. Ajudou também a eliminar o desperdício de
produtos devido a falhas da cadeia de frio ou questões
de documentação, e mais importante, aumentou a segurança do paciente. Agora, na existência de uma recolha, o
Centro pode identificar a localização de 100% do lote em
apenas 10 minutos.

CASO DE ESTUDO:
Como é que a GS1 EUA
está a ajudar a melhorar
a segurança alimentar
Um compromisso recente e atualmente em
curso é um excelente exemplo de como a GS1
trabalha com os setores. Um grupo fundador de
55 empresas de serviços de restauração procurou
reduzir os desperdícios nesta cadeia de abastecimento, melhorar a informação do produto que é
disponibilizada aos clientes e estabelecer uma base
para a melhoria da rastreabilidade e da segurança
alimentar.
Os seus membros concluíram que as Normas GS1
poderiam ajudar a alcançar progressos nos três
objetivos e procuraram a ajuda da GS1 EUA. O
resultado é a Foodservice GS1 US Standards
Initiative, que foi lançada em outubro de 2009. A
iniciativa pretende alcançar os 75% de adoção das
Normas GS1 no setor dos serviços de restauração
até 2015, medido em termos de receita.

Com as comunidades existentes, a GS1 EUA vai
continuar a adicionar áreas de assistência. Nos
últimos anos, essas comunidades têm adicionado
a segurança alimentar à lista de objetivos que
procuram alcançar através da normalização da
cadeia de abastecimento. Dois exemplos proeminentes são a Produce Rastreability Initiative (PTI) e o
Guia de Implementação de Rastreabilidade XML.
Visite o website Foodservice GS1 US Standards
Initiative para obter mais informações sobre a
Organização e as suas últimas atividades:
http://www.gs1us.org/industries/foodservice

6.2.3 Visibilidade Exemplo 3:
Gestão de inventário no Retalho
e nas Mercadorias em Geral
Mais do que simplesmente cumprir os requisitos de
rastreabilidade, os produtores e distribuidores estão motivados para melhorar a visibilidade. Estes reconhecem os
benefícios de negócio decorrentes da melhoria da visibilidade, que incluem a melhoria de inventário, a redução
de devoluções e invendáveis, a diminuição dos stocks de
segurança e a redução dos níveis de stock globais.
O papel que as normas desempenham na concretização
desses benefícios tem sido comprovado pelas empresas
dos setores de vestuário, retalho e bens de consumo. Do
código de barras normalizado, utilizado para identificar
itens no ponto de venda e ativar transações de reposição
de stocks, às Normas e soluções de sincronização de
dados que ajudam os parceiros comerciais a controlar e
racionalizar todo o inventário ao longo da cadeia de abastecimento, a capacidade de identificar, capturar e partilhar
informações sobre o produto de forma normalizada
fornece muitos processos de negócios benéficos.
Mais recentemente, os retalhistas mundiais do vestuário
ou das mercadorias em geral começaram a utilizar a
tecnologia de EPC / RFID para obter visibilidade em tempo

GS1® Visibilidade de toda a Cadeia de Abastecimento

Os membros voluntários do grupo começaram com
a adoção do GLN e do GTIN e vão partilhar as informações sobre os produtos através da Rede Global de
Sincronização de Dados GS1. Independentemente
da familiaridade de uma determinada comunidade
com as Normas GS1, a GS1 EUA vai trabalhar com os
membros do grupo para ajudar a envolver outros
membros, alcançar a aprovação de membros
influentes da comunidade, criar grupos líderes no
setor através do envolvimento dos Stakeholders; criar
grupos de trabalho – para identificar processos de
negócios e criar casos de utilização e promover a
adoção de guias e boas práticas pela indústria – para
resolver os desafios da comunidade.
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real do item nas lojas de retalho, bem como ao longo da
cadeia de abastecimento. Por exemplo, a GS1 EUA e a
VICS (Associação de Soluções Comerciais Voluntárias entre
Indústrias) conduziram uma iniciativa com retalhistas nos
EUA (vide caso de estudo em baixo) de introdução da
marcação EPC/RFID em itens. Estes casos têm demonstrado
que a utilização da tecnologia EPC / RFID resulta em claros
benefícios: perto de 100% de exatidão do inventário na loja,
uma redução de 75% no tempo de inventário na prateleira
e uma melhoria da disponibilidade dos produtos, conduzindo ao aumento das vendas.
Alguns destes retalhistas estão a colaborar com a GS1 Hong
Kong num estudo de viabilidade, liderado pela Universidade do Arkansas, para conduzir a visibilidade da cadeia de
abastecimento ao próximo nível e alcançar a visibilidade da
matéria-prima à loja. A marcação de peças de vestuário com
etiquetas EPC / RFID pelos fornecedores e a utilização do
EPCIS para as rastrear poderia permitir a rastreabilidade ao
longo da cadeia de abastecimento do vestuário, o aumento
do cumprimento dos pedidos, a redução de cobranças e a
melhoria da gestão logística para os parceiros comerciais.

CASO DE ESTUDO: Os benefícios tangíveis da visibilidade
do item na cadeia de abastecimento do Vestuário
Uma pesquisa da Universidade do Arkansas, patrocinada pela GS1 EUA e pela Associação Americana de Vestuário &
Calçado, quantificou os benefícios que os retalhistas e fornecedores podem alcançar com a marcação de itens com
etiquetas EPC / RFID. Este estudo baseia-se nos principais pilotos de retalhistas de vestuário dos EUA (como a
Bloomingdale’s, Dillard, JCPenney, NineWest) e de três fornecedores.
Concluiu-se que o uso de etiquetas EPC / RFID nos itens melhorou a precisão do inventário na loja entre 65 e 98
cento. As vendas aumentaram até 15 por cento, em parte porque a precisão do inventário levou a um aumento da
disponibilidade de produtos na prateleira. Além disso, 96 por cento das ruturas de stock são causadas por problemas de stock na loja em vez de um problema noutro ponto da cadeia de abastecimento. Processos automatizados
que alavancam a identificação e comunicação baseada em Normas para verificar as entregas e registar os itens no
inventário da loja reduziu o tempo de receção em 85 por cento, sendo que houve também uma redução de 75 por
cento no tempo necessário para a realização do inventário de loja.
Do lado do fornecedor, percebeu-se que as estimativas dos fornecedores para os seus carregamentos de saída eram muito
mais elevados do que a contagem real das cargas, em parte porque as empresas faziam a auditoria de muito pequenas
percentagens dessas transferências. Os custos de envios incorretos, incluindo cobranças, são muito elevados. Uma vez que
a marcação EPC / RFID permite auditorias em 100 por cento dos carregamentos, a frequência dos eventos incorretos pode
ser de zero, criando uma poupança igual ao custo de implementação do sistema de RFID.
Saiba mais sobre esta pesquisa na categoria de Vestuário do website da GS1 EUA: www.gs1us.org/apparel
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As empresas e organizações são confrontadas com uma
complexidade crescente da sua cadeia de abastecimento,
com vários níveis de parceiros comerciais, transporte
intermodal e questões comerciais transfronteiriças. Num
estudo recente da Aberdeen, 78% dos diretores de cadeia
de abastecimento consideraram a melhoria da visibilidade da cadeia de abastecimento como uma das suas
principais prioridades.

Esta plataforma permite que os utilizadores “acompanhem” em tempo real a circulação dos camiões que
transportam os seus bens, através da utilização de
diferentes tecnologias, desde o GPS ao EPC/RFID, e já
conduziu a uma redução de 50% do tempo de transporte, assim como a uma redução de custos de comunicação na ordem dos 67%.

Para ganhar visibilidade nas suas operações e diminuir o
risco, é necessária uma maior colaboração com parceiros
comerciais, operadores logísticos e alfândegas. As
Normas GS1 desempenham um papel importante na
criação da interoperabilidade necessária para a captura e
partilha automática de dados, no sentido de rastrear bens
e ativos entre esses diferentes agentes.

Da mesma forma, saber o que está dentro de um
contentor, a quem pertence e de onde veio, facilita os
procedimentos transfronteiriços. Isto acelera as descargas
alfandegárias, limita os riscos ou bens falsificados e reduz
os custos associados a longos e intensivos inventários. A
GS1 tem uma estreita relação de trabalho com a Organização Mundial das Alfândegas (OMA), a Organização
intergovernamental focada nas questões aduaneiras.
Nos EUA, por exemplo, a GS1 EUA está a trabalhar com
o Departamento de Agricultura (USDA) para melhorar
a visibilidade dos produtos importados nas fronteiras
norte-americanas.

A visibilidade alcançada com esses dados traz inúmeros
benefícios. Saber onde está uma carga e quando chegará
ao seu destino permite a otimização das rotas e da gestão
de armazém. Por exemplo, a GS1 Colômbia tem ajudado
os prestadores logísticos a desenvolver uma plataforma
colaborativa baseada nas Normas GS1 para os retalhistas
principais do país, seus fornecedores e empresas de
transporte.

A GS1 EPCIS pode acrescentar valor aos processos de
transporte e logística ao longo de toda a cadeia de
abastecimento. Este permite que diferentes organizações
possam aceder a informações sobre eventos físicos
que ocorrem fora das suas próprias instalações. Através
da EPCIS, estas podem acompanhar em tempo real os
movimentos dos camiões, vagões ou das remessas de
mercadorias.
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6.2.4 Visibilidade Exemplo 4:
Rastreabilidade das cargas
nos Transportes & Logística
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6.2.5 Visibilidade Exemplo 5: Produção
Interna & Aplicações Logísticas
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As empresas podem beneficiar da visibilidade baseada
em Normas mesmo quando o processo ou produto não
sai das suas instalações. As Normas e práticas de visibilidade ajudam as organizações a implementar melhores
práticas para a gestão dos seus ativos e processos
internos. Através de Normas para identificar, capturar
e partilhar informações, as organizações não precisam
de desenvolver e testar sistemas proprietários, podem
implementar as suas soluções com mais rapidez e estão
prontos para ultrapassar mais rapidamente as barreiras da
circulação de bens. Para isso, deve existir uma mudança
orientada para os negócios que lhes exija a partilha de
informações visíveis.
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Por exemplo, muitos hospitais têm aproveitado os
sistemas de localização em tempo real (RTLS) para fazer
a rastreabilidade, sem fios, da localização de bombas IV,
cadeiras de rodas e outros equipamentos. Uma vez que
os sistemas RTLS alavancam muitas vezes tecnologias
sem fios e Normas, todos eles podem utilizar Global
Location Numbers (GLNs) para especificar, de forma
inequívoca, localizações exatas dentro das instalações,
assim como Global Individual Asset Identifiers (GIAIs) para
identificar equipamentos específicos. A utilização destas
Normas liberta os criadores de software e administradores
de TI do desenvolvimento de sistemas de normalização
personalizados, ao mesmo tempo que permite à Organização integrar facilmente outras soluções baseadas
em Normas. O mercado de automatização de centros de
dados está a caminhar nesta direção. Vários fabricantes
de servidores e equipamentos de TI estão a utilizar
etiquetas EPC / RFID nos seus produtos para facilitar a
rastreabilidade automatizada pelos clientes. Os sistemas
de rastreabilidade e gestão de bens comerciais TI têm
desenvolvido o suporte para os códigos de normalização,
de modo a que os produtos etiquetados provenientes
do produtor possam ser facilmente incluídos nestes
programas.
As Normas GS1 são normalmente utilizadas para rastrear
cargas e outros ativos reutilizáveis, para gerir armazéns
ou para apoiar o acompanhamento de trabalhos em
curso e outras operações internas. A identificação única
de componentes e de conjuntos como parte do acompanhamento de trabalhos em curso facilita a criação
automática de trilhas de auditoria que integram registos
de produção, que por sua vez ajudam a isolar defeitos de
fabrico e a reduzir o retrabalho.

CASO DE USO:
Como é que as
empresas estão a
utilizar as Normas GS1
para a gestão de ativos
No Japão, uma empresa de alimentos frescos
está a utilizar a tecnologia GS1 EPC / RFID para
rastrear os carrinhos de metal que são usados
para transportar os produtos ao longo das
cadeias de abastecimento e de distribuição.
Antes deste sistema, a perda dos carrinhos num
centro de distribuição custava à empresa mais
de ¥ 10.000.000 por ano. Graças à maior visibilidade do movimento dos carrinhos, a empresa
pode agora fazer um inventário completo em
poucos minutos e eliminar eventuais perdas.
Também na França, um grande retalhista está
a utilizar um sistema semelhante para acompanhar a recolha de caixas de produtos frescos.
Na Escandinávia, uma empresa especializada
em sistemas de transporte retornáveis para
horticultura está a acompanhar milhões de
carrinhos de flores à medida que são enviados
para vários pontos do mundo. Tudo isto graças
a etiquetas EPC / RFID e com o objetivo de
garantir uma gestão de stock mais eficiente e
reduzir perdas.

Existem muitas outras formas de se beneficiar do uso de
sistemas de normas abertos para aplicações internas. Os
processos e normas orientados para a cadeia de valor
podem ser utilizados para rastrear materiais transferidos
entre departamentos ou instalações de uma Organização.
O software de Gestão de Ativos da Empresa (EAM), o
Sistema de Gestão de Armazém (WMS) e outros
softwares de empresa podem funcionar de forma mais
eficaz se receberem dados precisos e pontuais dos
sistemas de recolha e comunicação de dados de código
de barras e etiquetas RFID. As normas podem alavancar
valor em qualquer processo onde a visibilidade é
desejável.

CONCLUSÃO

Visibilidade significa saber exatamente onde está um
determinado ativo, em qualquer ponto no tempo, e
melhorar a gestão e o controlo desses ativos. Alcançada
a visibilidade nos ativos, eventos e processos da cadeia
de abastecimento, as organizações podem parar de fazer
suposições e começar a tomar decisões informadas, com
base em informações precisas sobre as condições reais.
Através da visibilidade global de ativos em toda a cadeia
de abastecimento, muitos benefícios são alcançados nos
negócios. A otimização da visibilidade também pode
melhorar de forma eficaz a segurança e integridade da
cadeia de abastecimento. A visibilidade fornece as informações necessárias para se tomar decisões nas organizações e ao longo de toda a cadeia. Ao saber onde as coisas
estão, para onde vão e onde estiveram, as organizações
podem gerir os seus recursos de forma mais responsável
e eficiente.
Embora os requisitos específicos de visibilidade variem
muito, os fundamentos para alcançar a visibilidade são
universais. Esse alcance, em qualquer nível, requer a
capacidade de identificar, capturar e partilhar informação.
Ao colocar estas capacidades fundamentais em prática –
apoiadas por normas – as organizações podem ampliar
a visibilidade em todas as suas operações e cadeias de
abastecimento, conduzindo melhor os seus processos de
negócios e aumentando a produtividade.

O Modelo de Visibilidade GS1® fornece as Normas e apoia
as tecnologias necessárias para alcançar a visibilidade dos
ativos e processos nas organizações e na cadeia de abastecimento. Este inclui recursos específicos para identificar,
capturar e partilhar informações que podem ser adotadas
em múltiplos processos de diferentes setores. As Normas
e serviços GS1 já ajudaram muitas organizações a optimizar as suas operações internas e o seu desempenho na
cadeia de abastecimento. O Modelo de Visibilidade GS1
vai ajudar a ampliar e aumentar esses benefícios, facilitando a adoção das tecnologias e processos essenciais
para alcançar a visibilidade.

GS1® Visibilidade de toda a Cadeia de Abastecimento
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ANEXO:
PARTILHAR
Dados de Transacção através de GS1 eCom (EDI)
DADOS DE NEGÓCIOS
eCom (EDI)
(Dados de Transacção)

• Tipodededados
ordem
desuportam
compra a• Método
Existem diferentes tipos
que
visibi- de carregamento
pode resultar num acontecimento físico se existir um leitor
• GTIN
• Data de Entrega
lidade, sendo que é necessária uma linguagem comum
de RFID ou outros dispositivos de identificação automática
para que os diferentes parceiros comerciais e organizaque detetem este movimento, mas pode não haver uma
ções possam partilhar esses dados.
transação comercial associada. Da mesma forma, uma
transação comercial não implica necessariamente qualquer
Os Dados de Eventos Físicos e Dados de Transação
evento físico, como numa descarga de mercadorias em que
são tipos distintos de dados, embora estejam muitas vezes
existe uma mudança de propriedade dos produtos, mas
relacionados. Um acontecimento físico é um registo de
não da sua localização física. Os Dados Mestre permitem
algo que realmente aconteceu no mundo físico e pode ou
interpretar
elementos de dados que ocorrem em dados
não ocorrer no contexto de uma transação comercial. Por
de eventos físicos e dados transacionais. Os Dados Mestre
exemplo, o transporte de mercadorias através de uma porta
servem, normalmente, para descrever locais, parceiros, itens
de uma doca de carregamento envolve uma operação
e classes de ativos.
de negócio (transferência de custódia) e uma observação
física (os bens observados estão realmente a sair através da
porta). Pelo contrário, o movimento de um produto desde
o armazém das traseiras até à área de venda de uma loja

A GS1® fornece Normas para apoiar a troca e partilha
auto-matizada de diferentes tipos de dados, como
descrito na figura abaixo.
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Fluxo de bens físicos
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Armazém

Transporte
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Centro de
Distribuição

Transporte

Caixa

Item

Dados Mestre, partilhados através de GS1® GDSN
Dados de Transação, partilhados através de GS1® eCom
Dados de Eventos Físicos, partilhados através de GS1® EPCIS
Fornecedor/
Vendedor

Retalhista/
Comprador

Imagem: Normas GS1 para a troca automatizada de dados de negócio

Dados Mestre
Os Dados Mestre fornecem “uma fonte de verdade” para
informações específicas sobre o produto. Este tipo de
dados normalmente existe para descrever locais, parceiros,
itens e classes de ativos. A Norma GS1 que suporta os
Dados Mestre é a Rede Global de Sincronização de Dados
ou GDSN. Através do GDSN, os parceiros comerciais têm

sempre a última informação nos seus sistemas, e quaisquer
alterações feitas numa base de dados de uma empresa são
automaticamente e imediatamente transmitidas a todas as
outras empresas que fazem negócios com aquela.
O gráfico seguinte revela como os Dados Mestre associados a um produto podem ser capturados e partilhados
ao longo de toda a cadeia de abastecimento.

Dados Mestre através da GS1® GDSN

GDSN
(Dados Mestre)
• GTIN
• GLN
• Proprietário da Marca

• Descrições
• Dimensões
• Classificação do Produto

[ GTIN & Atributos ]

Produtor

Item Caixa

Palete

Transporte

Armazém

Transporte

Dados de Transação
Os Dados de Transação fornecem a prova de uma transação comercial, como a realização de uma transferência
de propriedade (compra e venda) ou uma transferência
de custódia (envio e receção). As Normas GS1 que apoiam
os dados de transação são as Normas GS1 eCom. Estas

Palete

Centro de
Distribuição

Transporte Caixa

Item

Loja

Consumidor

incluem as Normas GS1 EANCOM, a Norma GS1 para
Transferência Electrónica de Dados (EDI) e as Normas GS1
XML Business Message Strandards.
O gráfico seguinte ilustra o modo como a GS1 eCom pode ser
utilizada para a troca de dados de transação entre fabricantes,
logística, fornecedores, distribuidores e retalhistas.
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Dados de Transação através da GS1® eCom (EDI)

eCom (EDI)
(Dados de Transação)
• Tipo de Ordem de Compra • Método de Carregamento
• GTIN
• Dados de Entrega

Produtor

Item

Caixa

Ordem de Compra

Ordem de Compra

Aviso de Expedição

Aviso de Expedição

Fatura

Fatura

Pagamento

Pagamento

Palete

Transporte

Armazém

Transporte

Palete

Centro de
Distribuição

Transporte

Caixa

Item
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Consumidor
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Dados de Eventos
Os eventos são observações reais de produtos ou outros
bens no mundo físico. Cada observação capta o que se
observou, quando se observou, onde foi observado, e
por que motivo foi observado (isto é, qual o contexto de
negócio em que se realizou a observação).
Muitas vezes os Dados de Eventos Físicos são gerados
como resultado de uma identificação automática, como a

digitalização de um código de barras ou a leitura de uma
etiqueta RFID. As Normas GS1 que suportam os Dados de
Eventos Físicos são os Serviços de Informação do EPC ou
EPCIS e o Core Business Vocabulary (CBV).
O gráfico seguinte fornece um exemplo de como os
Dados de Eventos Físicos e o EPCIS podem ser utilizados
em conjunto para dar visibilidade a um item.

Dados de Eventos Físicos através da GS1® EPCIS

EPCIS
(Dados de Eventos Físicos)
O QUÊ
QUANDO
ONDE
PORQUÊ

Produtor

EPCIS

Item Caixa

Palete

Transporte

sgtin: 0400001.000001 2
2012-10-27 10:00:00
sgln: 040000.00300.0
epcglobal:cbv:bizstep:receiving

Armazém

EPCIS
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Receção
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GS1® - Colaborar para tornar
a sua cadeia de abastecimento
mais visível, eficiente, segura
e sustentável através
de Normas Globais.
Sobre a GS1®
A GS1® é uma organização neutra e sem fins lucrativos,
dedicada ao desenvolvimento e implementação de
normas e soluções globais para melhorar a eficiência e
visibilidade nas cadeias de abastecimento. Envolve uma
comunidade global de parceiros comerciais, organizações e prestadores de serviços tecnológicos, de modo a
compreender as suas necessidades de negócio e, com

base nessas necessidades, desenvolver Normas globais.
Essa comunidade é constituída por cerca de dois milhões
de empresas, que através do Sistema de Normas GS1®
executam mais de seis biliões de transações diárias em
150 países. A GS1 possui Organizações-Membro locais em
110 países. A sua sede é em Bruxelas.
Visite o nosso website: www.gs1pt.org.

Para mais informações sobre como o Sistema de Normas
GS1 pode melhorar a visibilidade dos seus processos de
negócio, contacte a organização GS1 Portugal em
www.gs1pt.org

Para mais informações detalhadas sobre o Sistema
de Normas GS1 consulte a Arquitetura do Sistema
GS1 e o estudo GS1 System Landscape em:
www.gs1.org/gsmp/process/arch_group
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