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1 Resumo 

Este documento tem por finalidade descrever quais grupos de trabalho hoje estão ativos 
dentro do sistema GSMP da GS1, e também quais são os eventos internacionais que 
podem agregar valor junto aos provedores de Solçução em 2018. 

1.1 Oportunidades e necessidades de Negócios 

Através dos grupos de trabalho e de eventos internacionais, os provedores podem 
participar ativamente do processo de gerenciamento de padrões da GS1 GSMP, bem 

como ter visibilidade dentro do mundo GS1 Global, agregando valor ao seu negócio, 
aumentando seu conhecimento nos padrões GS1 e também trazer oportunidade de 
negócios para as suas empresas. 

1.2 Público alvo 

Aplicado a todos os Provedores de Solução Associados da GS1. 
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2 GSMP – Global Standard Management Process 

O GSMP (Global Standards Management Process) é um fórum comunitário aberto para 
empresas que enfrentam problemas semelhantes para trabalharem juntos e 
desenvolver soluções baseadas em padrões Globais, core da GS1.  

Como um participante neutro nas discussões e desenvolvimentos, a GS1 facilita o 
diálogo e o desenvolvimento de soluções baseadas em padrões entre empresas e 
técnicos de quase sessenta países. As indústrias representadas incluem produtos de 

varejo e de consumo, alimentos frescos, saúde, transportes e logística, governos, 
tecnologias e muito mais. 

O Processo Global de Gerenciamento de Padrões (GSMP) é um processo baseado na 

comunidade para criar entregas que atendem a comunidade GS1 e suas respectivas 
regras de negócios globais, seguindo sempre um padrão mundial aplicado à 
necessidades de negócios da empresas mundialmente. 

Os entregáveis do GSMP são: 
 

 Padrões GS1: São documentos que os parceiros comerciais, GS1 e comunidade 

em geral concordam em seguir para alcançar metas de interoperabilidade entre 

indústria, distribuição e varejo.  

 Diretrizes GS1: São documentos não normativos que ajudam organizações, 

parceiros e provedores a entender e aplicar os padrões GS1 na prática. 

 Materiais de apoio (colaterais): outros documentos que fornecem uma 

compreensão dos padrões GS1, diretrizes e como usá-las. 

O link abaixo possui um treinamento básico sobre o que é o GSMP: 

https://www.gs1.org/1/intro-to-GSMP-scorm/  

 

2.1 Grupos de Trabalho 

Para auxiliarr no Processo de Grenciamento e criação de Padrões, a GS1 Possui 
diversos Grupos de Trabalho que podem agregar valor tanto na acquisição de 

conhecimento técnico, quanto na oportunidade de novos negócios e parcerias junto à 
provedores internacionais. 

Abaixo é disponibilizado todos os grupos de trabalho que exitem hoje disponíveis na 
GS1 para provedores: 

 

2.1.1 Mission-specific Work Groups (Grupos de Trabalho de Desenvolvimentos Temporários) 

GSMP High-speed Barcode Printing MSWG 

Este projeto foi desenvolvido para avaliar um símbolo de código de barras conhecido 
como DotCode dentro do Sistema GS1. O DotCode foi projetado para ser gerado com 

velocidades de produção muito altas. A permissão deste símbolo de código de barras 
para levar os atributos GTIN permitirá que a indústria identifique e rastreie com 
precisão produtos em cadeias de suprimentos onde a capacidade de varredura existe 

ou para onde a capacidade de digitalização está explicitamente planejada para existir.  

 

https://www.gs1.org/1/intro-to-GSMP-scorm/
http://xchange.gs1.org/cr/gsmp/mswg/gsmphsbpmswg/Pages/Home-wg.aspx


 
Projeto Provedores 

Release 1.eb1, Candidate, 24-May-20178 © 2017 GS1 AISBL  Page 6 of 11 

GSMP Mobile Ready Hero Images MSWG 

Desenvolver uma diretriz GS1 para imagens de produtos apresentadas em ambientes 
de varejo online em telas pequenas, geralmente ao lado de funções de "adicionar a 

cesta", que todas as marcas podem seguir para obter consistência na transmissão de 
informações de marca, variante, formato e tamanho dentro de um ambiente de e-
commerce.  

GSMP Uniform Resource Identifier (URI) Structure MSWG 

Este grupo irá definir uma estrutura padrão para URIs que permite a codificação 
confiável de identificadores GS1 e sub-identificadores, independentemente do nome 

do domínio, de modo que essas chaves possam ser extraídas sem procurar 
informações sobre (ou mesmo estarem conectadas) à web. 

 

2.1.2 Standards Maintenance Groups (grupos de manutenção de padrões). 

Os grupos abaixo são grupos de manutenção dos padrões existentes pela GS1, cada 
um deles são descritos abaixo para que o provedor que conheça algum padrão e 

queira fazer parte do grupo, possa ingressar. 

GSMP Data Accuracy SMG 

Este grupo processará todos os pedidos de trabalho de manutenção para o Padrão de 

Normas de Medição do Pacote do GDSN e as Diretrizes de Implementação das Regras 
de Medição do Pacote do GDSN. Este grupo atuará como um conjunto de especialistas 
para todos os grupos de trabalho SMG de Precisão de Dados e coordenará com grupos 

específicos de Missão associados, conforme definido no Novo Manual de GSMP, na 
seção 3.4 Grupo de Trabalho. 

 

GSMP EDI SMG 

O GS1 EDI fornece padrões globais para mensagens comerciais eletrônicas que 
permitem uma transmissão eletrônica automática rápida, eficiente e precisa de dados 

empresariais acordados entre parceiros comerciais. O EDI é um termo usado para a 
tecnologia Electronic Data Interchange, que pode ser definida como "a transferência de 
dados estruturados, por padrões de mensagens acordados, de um aplicativo de 

computador para outro, por meios eletrônicos e com um mínimo de intervenção 
humana". 

 

GSMP Global Master Data (GMD) SMG 

Este SMG processará todos os pedidos de trabalho aplicáveis para manter os padrões 
de dados mestre GS1. O foco principal é o padrão usado pelo GDSN e GS1 

Sourcenetworks. O GMD SMG também atua como um conjunto de especialistas para 
todos os grupos de trabalho GDSN e GS1 Source e coordena com grupos de trabalho 
específicos da Missão associados. 

 

GSMP Global Product Classification (GPC) SMG 

Este grupo mantém o sistema GS1 Global Product Classification. Este grupo de trabalho 
atua com um conjunto de especialistas para todos os grupos de trabalho GPC e 
coordena com os grupos de trabalho específicos, conforme definido no Manual GSMP, 

na seção 3.4 Grupos de Trabalho. A GS1 Global Product Classification (GPC) é um 

http://xchange.gs1.org/cr/gsmp/mswg/gsmpmrhimswg/Pages/Home-wg.aspx
http://xchange.gs1.org/cr/gsmp/mswg/gsmpurimswg/Pages/Home-wg.aspx
http://xchange.gs1.org/cr/gsmp/smg/gsmpdasmg/Pages/Home-wg.aspx
http://xchange.gs1.org/cr/Pages/directory.aspx
http://xchange.gs1.org/cr/Pages/directory.aspx
http://xchange.gs1.org/cr/gsmp/smg/gsmpgpcsmg/Pages/Home-wg.aspx
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sistema que oferece aos compradores e vendedores uma linguagem comum para 
agrupar produtos da mesma maneira. Ele garante que os produtos sejam classificados 
corretamente e uniformemente, em todo o mundo. 

 

GSMP Identification SMG 

O Grupo GS1 Identification forneceu benefícios a consumidores de todo o mundo por 

mais de trinta anos. As chaves de identificação GS1 identificam coisas como itens 
comerciais, festas, locais, unidades logísticas, ativos e muito mais. Além disso, existem 
aproximadamente 100 atributos de chave de identificação GS1 para coisas como 

serialização, identificação de lote, pesos e medidas, datas, etc. Todos esses são 
definidos para implementação global. Além dos padrões de dados, o SMG de 

Identificação mantém os Padrões de Aplicação da AIDC, onde a GS1 decide o que a 
identificação GS1 e o suporte de dados AIDC são usados para uma aplicação comercial 
específica. 

 

GSMP Traceability & Event Sharing SMG 

O SMG mantém atualizações dos padrões do GS1 EPCglobal que suportam a captura e 

compartilhamento de eventos físicos eo Padrão de Rastreabilidade Global que suporta 
rastreameabilidade de bens e informações. 

 

2.1.3 Industry Engagement (Engajamento da Indústria – Negócios) 

Os grupos abaixo são grupos de Industry Engagement (Negócios) existentes pela 
GS1, cada um deles são descritos abaixo para que o provedor que conheça algum 
padrão e queira fazer parte do grupo, possa ingressar. 

Digital Industry Engagement Group 

Fresh Foods Industry Group 

GS1 in Rail  

Life Cycle Traceability in Rail User Group 

Maritime & Ports Interest Group 

Transport & Logistics Industry User Group (IUG) 

 

2.1.4 Public Policy (Política Pública) 

Public Policy & External Relations 

 

2.1.5 Technology (Tecnologia) 

GDSN Operational & Technology Advisory Group 

GDSN User Group 

GEPIR 

GLN Service 

 

http://xchange.gs1.org/cr/Pages/directory.aspx
http://xchange.gs1.org/cr/gsmp/smg/gsmptessmg/Pages/Home-wg.aspx
http://xchange.gs1.org/cr/ig/dg/dieg/Pages/Home-wg.aspx
http://xchange.gs1.org/cr/Pages/directory.aspx
http://xchange.gs1.org/cr/Pages/directory.aspx
http://xchange.gs1.org/cr/Pages/directory.aspx
http://xchange.gs1.org/cr/ig/ietl/ietlmpig/Pages/Home-wg.aspx
http://xchange.gs1.org/cr/ig/ietl/ietiug/Pages/Home-wg.aspx
http://xchange.gs1.org/cr/Pages/directory.aspx
http://xchange.gs1.org/cr/Pages/directory.aspx
http://xchange.gs1.org/cr/Pages/directory.aspx
http://xchange.gs1.org/cr/Pages/directory.aspx
http://xchange.gs1.org/cr/tg/glnservice/Pages/Home-wg.aspx
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Dentre a comunidade GS1, podemos citar como exemplo algumas empresas e 
provedores de solução que fazem parte dos grupos de trabalho: 

Function Company / organisation 

WG member Viagenie 

WG member Japan Pallet Rental Corporation 

WG member NXP Semiconductors 

WG member Nestle 

WG member Abbott Laboratories Inc. 

WG member Costco Wholesale 

WG member Wal-Mart Stores, Inc. 

WG member C & A SCS 

WG member Business Technologies Ltd 

WG member INEXTO SA 

WG member EVRYTHNG 

WG member Milecastle Media Limited 

WG member TrustaTAG 

WG member Product Identification & Processing Systems 

WG member Nestlé 

WG member Google 

WG member Microsoft 

 

xA GS1 Brasil está a disposição para auxiliar os Provedores a fazer todo processo de 
inscrição para ingressar e participar dos grupos de Trabalho. 

Maiores informações favor enviar e-mail para educa@gs1br.org  

3 Eventos Internacionais 2018 

3.1.1 GS1 Industry & Standard Event. 

O “GS1 Standards Event” é o encontro anual de líderes empresariais globais, parceiros 
comerciais e provedores de soluções  que desejam definir padrões para permitir uma 
experiência perfeita do cliente. Neste evento único, o provedor colaborará com as 

empresas mais inovadoras e influentes do mundo - ouvindo especialistas, pares e 
similares. 

Em conjunto, o provedor de soluções encontrará soluções para desafios comuns e 

desenvolverá padrões, diretrizes e soluções que simplificam e agilizam o negócio de 
hoje. 

Este encontro é realizado duas vezes por ano, uma nos Estados Unidos em março, e 

outra na Europa, em Setembro. É uma excelente oportunidade para que os provedores 
se juntem a comunidade GS1 para discutir o futuro dos padrões e sua correta 
aplicabilidade. 

 

mailto:educa@gs1br.org
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Website: https://standards-event.gs1.org/  

Quando: Jersey: 19 à 23 de Março 

        Dublin: 10 à 14 de setembro 

Maiores informações favor enviar e-mail para educa@gs1br.org  

 

 

3.1.2 Missão Técnica Brasil - Alemanha 

Organizado em Parceria com a GS1 Alemanha, esta missão técnica tem como objetivo 
visitar a maior feira de tecnologia do Mundo, a CEBIT bem como diversas empresas na 
alemnha que são referência sobre IoT e Indústria 4.0. 

Sobre a Cebit: 

CeBIT é a feira mais importante sobre tecnologia das comunicações para a casa e para 

o ambiente de trabalho. A feira está dirigida aos usuários do setor industrial, 

atacadistas, bancos, serviços, agências governamentais, cientistas e todos os 
apaixonados pela tecnologia. CeBIT oferece uma plataforma internacional para 
conhecer as tendências do mercado, a rede e os novos produtos do setor.  

 

Sobre a Missão Técnica: 

 De 09 à 17 de Junho de 2018 

 cidades a serem visitadas: Colônia, Hanover e Munique 

 Grandes Empresas Alemâs 

 CEBIT – Maior Feira de Tecnologia do Mundo 

Agenda do Evento: 

https://standards-event.gs1.org/
mailto:educa@gs1br.org
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Maiores informações favor enviar e-mail para educa@gs1br.org  

 

 

 

3.1.3 GS1 Connect 2018  

A conferência GS1 Connect® 2018 é onde os parceiros da cadeia de suprimentos se 
reúnem para compartilhar, aprender e fazer um maior impacto usando os Padrões GS1 

para enfrentar os desafios de negócios de hoje e planejar as oportunidades de amanhã. 

Economize três dias em junho para: 

Discutir as melhores práticas da indústria 

Colabore para melhorar os processos de negócios 

Fortalecer suas redes profissionais para impulsionar a inovação eo crescimento 

O GS1 US agradece-lhe que se junte a nós para o GS1 Connect 2018 no JW Marriott 
Phoenix Desert Ridge, em Phoenix, Arizona. Além de aproveitar o sol e o cenário, você 
se beneficiará de uma mistura envolvente de programas educacionais ao vivo, sessões 

de conferência setoriais e setoriais, e a Área de Exposição de Standardsville. Em todos 
os formatos, o conteúdo é projetado para mostrar os benefícios da aplicação dos 
Padrões GS1 para a visibilidade total da cadeia de suprimentos. 

O GS1 Connect 2018 também proporcionará oportunidades valiosas para se encontrar 
com colegas e líderes da indústria por meio de eventos formais e informais, incluindo 
como fazer negócios com ... sessões, mesas redondas de parceiros de negócios, 

provedores de soluções e muito mais. 

 

mailto:educa@gs1br.org
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Website: https://www.gs1us.org/conference 

Quando: 5-7 de junho de 2018 

Maiores informações favor enviar e-mail para educa@gs1br.org  

 

 

 

3.1.4 GS1 Healthcare conference 

Ocorrendo duas vezes por ano, O Global GS1 Healthcare Conference é um evento chave 
para compartilhar informações para a comunidade de saúde da GS1. Líderes de saúde 

da indústria privada e agências governamentais apresentarão o progresso dos esforços 
mundiais para implementar padrões GS1 que melhorem a segurança do paciente, 
segurança e eficiência da cadeia de suprimentos. 

Por que ir ao evento? 

Os padrões GS1 e os códigos de barras são ferramentas que podem ajudar os 
profissionais de saúde clínicos, bem como a ampla rede de funcionários de suporte que 

compõem todo o ambiente do provedor de cuidados de saúde, para ter visibilidade e 
garantia adicionais no trabalho que eles fazem. Participe da nossa conferência para: 

 Ouça os líderes mundiais que mostram as implementações de padrões GS1 de 

suas organizações 

 Discutir os últimos requisitos de regulamentação e parceiros comerciais 

 Desfrute de um ambiente neutro único para rede e aprender com seus pares 

Mais importante, tornar-se parte de uma comunidade unida trabalhando para garantir 
que os padrões GS1 podem fazer a diferença para cada um de nós, pois, em última 
análise, somos todos pacientes. 

Quando: Bogotá: 10-12 de abril 

      Bangcock: 30 de outubro à 01 de novembro 

Website: http://www.healthcare-event.gs1.org/ 

Maiores informações favor enviar e-mail para educa@gs1br.org  

 

https://www.gs1us.org/conference
mailto:educa@gs1br.org
http://www.healthcare-event.gs1.org/
mailto:educa@gs1br.org

