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Você está explorando o potencial das comunicações móveis 
para alcançar consumidores e ampliar seus negócios?

Os telefones móveis já mudaram 

nossa maneira de viver, trabalhar e nos 

comunicarmos.  Agora, eles também 

estão prontos para mudar nossa maneira 

de comprar.

Muitos telefones móveis hoje em dia 

conseguem ler códigos de barras e 

acessar a Internet.  Como resultado, eles 

conseguem levar informações e serviços 

vinculados a um produto diretamente 

ao consumidor, o que, por sua vez, leva 

o consumidor para mais perto desse 

produto e de sua marca.

Os proprietários de marcas e varejistas 

reconhecem que há muitas formas de 

usar telefones móveis para oferecer 

aos consumidores uma experiência de 

compras mais interessante e serviços 

mais atraentes. 

Atualmente, este potencial não pode 

Você sabia?

 Atualmente, há mais assinantes de banda larga móvel do que 
assinantes de banda larga fixa no mundo (fonte:  ITU)

  O comércio de comunicações móveis está crescendo de maneira 
acentuada:  o mercado de conteúdo móvel global valerá US$167 
bilhões em 2012 (fonte:  Juniper)

  Há mais telefones móveis no mundo do que computadores, cartões de 
crédito ou aparelhos de TV (fonte:  Informa)

ser totalmente constatado, pois o 

sistema da telefonia móvel não é 

totalmente interoperável e os serviços 

móveis não são compatíveis em todos 

os dispositivos e operadoras, assim, é 

dispendioso e complexo criar serviços 

globais escalonáveis. Devem ser 

encontrados padrões globais e uma 

infraestrutura aberta e neutra, que 

inspirem confiança tanto às empresas 

quanto aos consumidores.

É aí que entra a GS1. Os padrões GS1 

são usados por mais de um milhão de 

empresas em mais de 150 países.  Estas 

empresas estão trabalhando com o GS1 

para alavancar os padrões existentes 

para desenvolver serviços inovadores 

que melhorem a vida dos consumidores. 

Trabalhando no compromisso do setor e 

no desenvolvimento de padrões

manter nível global e implantação 

em nível local, o GS1 está ajudando 

estas empresas a criar e implantar 

aplicações e serviços móveis que 

sejam interoperáveis, escalonáveis e 

econômicos. 

Há duas áreas principais a serem focadas 

para o uso de padrões GS1: 

  garantia de que os produtos sejam 

identificados com os padrões GS1

 acesso a informações sobre produtos 

e os respectivos serviços que 

inspirem confiança

Esse é o trabalho que está sendo 

realizado pelo GS1 MobileCom.
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As marcas e os varejistas podem usar telefones móveis 
para oferecer aos consumidores uma experiência de 
compras mais interessante e serviços mais atraentes. 
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O Grupo GS1 MobileCom é um fórum 

global colaborativo e neutro de todas 

as pessoas interessadas em comércio 

móvel e comunicações móveis:  

proprietários de marcas, varejistas, 

operadoras de telefonia móveis, 

provedores de acesso, organizações 

governamentais e órgãos reguladores, 

além de uma variedade de associações 

industriais. 

Há muitos interessados no sistema de 

comércio móvel. 

Sem uma organização global sem fins 

lucrativos como a GS1, essas diferentes 

empresas e organizações provavelmente 

não seriam capazes de entrar em acordo 

sobre os padrões.  O GS1 torna isso 

possível.

Sob a orientação de seu Comitê Diretor, 

O Grupo GS1 MobileCom 
congrega grupos de interesse

o grupo GS1 MobileCom identifica e 

atribui prioridade aos requisitos de 

negócios, permitindo que eles definam 

a infraestrutura aberta e os padrões 

globais necessários para possibilitar 

o desenvolvimento do mercado e 

para assegurar que os serviços sejam 

compatíveis em todos os dispositivos 

móveis e operadoras. 

O Grupo já publicou informes técnicos, 

relatórios de intenções e outros 

materiais informativos. 

Tóquio
Novembro de 2007

Nova Iorque
Junho de 2008

Colônia
Novembro de 2008

Boston
Junho de 2009
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  Partes interessadas no GS1 MobileCom

Em 2009, formou-se o Comitê 
Diretor da GS1 MobileCom 
para ajudar a impulsionar 
os esforços do Grupo GS1 
MobileCom. Membros do comitê 
diretor em 2009-2010: Johnson 
& Johnson, Kraft, Nestlé, 
Carrefour, METRO, Walmart, 
GS1 Colômbia, GS1 Hong Kong 
e GS1 França.

Paris
Novembro de 2009 O grupo GS1 MobileCom quer assegurar que 

os serviços sejam compatíveis em todos os 
dispositivos de telefonia móvel e todas as 
operadoras.

Colômbia Hong Kong França
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Os telefones móveis possuem vários 

usos possíveis em todo o ciclo de 

compra.

Eles podem ser usados para:

  fornecer detalhes sobre localização 

de lojas

  fazer ofertas promocionais a 

compradores em atividade

  oferecer websites de compras de 

móveis especialmente projetados

  permitir programas de fidelidade

  exibir cupons de desconto

  fazer pagamentos para ingressos de 

shows, estacionamento ou transporte.

Um dos mais interessantes casos de uso 

é como os telefones móveis podem 

fornecer informações sobre produtos 

e serviços relacionados, genéricos ou 

personalizados (como recomendação 

ou treinamento) ou informações sobre 

produtos em prateleiras de lojas.

Isto é chamado Extended Packaging – 

Com tantos potenciais de uso, o Extended 
Packaging é um capacitador essencial.

que estende literalmente as informações 

além do que é a embalagem e as insere 

no mundo digital.

O GS1 MobileCom acredita que o 

Extended Packaging oferece o potencial 

mais imediato atuando como um 

capacitador  essencial para os serviços 

móveis em geral. Usando a câmera 

de um dispositivo móvel para ler um 

código de barras, um consumidor 

pode obter mais informações sobre um 

produto do que seus fabricantes são 

capazes de imprimir no lado de fora 

da embalagem, podendo, também, ter 

acesso a serviços adicionais.

O Extended Packaging revela 

possibilidades aparentemente sem 

limites aos proprietários de marcas.

Além do fato de seu uso ser bastante 

fácil para os consumidores, ao passo 

que no supermercado, um comprador 

simplesmente aponta, clica e obtém 

imediatamente informações sobre 

alérgenos, traduções de idiomas, 

receitas, instruções detalhadas de uso e 

muito mais.

O que é Extended Packaging?

Consumidor Telefone móvel Marca/varejista

Um consumidor tem uma 
dúvida sobre um produto 

que está comprando

Com o uso de um telefone 
móvel para interagir com 
o pacote, ele encontra a 
resposta de que precisa

Consumidores satisfeitos, 
compreensão mais 
aprofundada, maior 

confiança, melhores vendas.Você sabia?

  Um recente estudo mostrou que os consumidores possuem 
necessidades de informações amplamente variadas, que vão de 
rotulagem com dados nutricionais a benefícios ambientais para o país 
de origem. A satisfação destas necessidades é uma grande oportunidade 
para fabricantes e varejistas. (Deloitte)

  28% das pessoas pesquisadas achavam que ler o código de barras de um 
produto usando o telefone móvel poderia facilitar e melhorar o processo 
de compra (Deloitte) 
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Meio ambiente/Ética
É bom para o mundo?
• Pegada de carbono
• Comércio justo

Conselho
Como posso usá-lo?
• Instruções
• Recomendações
• Receitas

Certifcado
Ele obedece às normas?
• Orgânico
• Kosher/Halall

Serviços
Como posso usá-lo?
• Atendimento ao cliente
• Garantia

Comunidade
O que os outros acham dele?
• Classificações
• Críticas
• Comprou também

Informações detalhadas
O que mais posso saber sobre ele?
• Ingredientes
• Origem

Localização do produto
Onde posso encontrá-lo?
• Onde comprar
• Como encontrar na loja

Saúde/bem-estar
É bom para mim?
• Dados nutricionais
• Alérgenos

  Necessidades de informações do consumidor

Os serviços Extended Packaging 

satisfazem as exigências do consumidor 

de informações adicionais. Eles 

solucionam o problema de espaço 

limitado na embalagem e põem um fim 

na natureza estática das informações 

ali impressas. Porém, o mais importante 

é que o serviço Extended Packaging 

corrobora o fato de que há uma clara 

ligação entre as informações fornecidas 

no ponto de venda e as decisões 

de compra. Em suma, o Extended 

Packaging fornece aos consumidores 

as informações de que precisam e 

melhores informações significam mais 

vendas.

O Extended Packaging fornece aos consumidores as 
informações de que precisam e melhores informações 
signifcam mais vendas.
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Já existem padrões abertos 
para o Comércio Móvel

Os padrões e a infraestrutura GS1, que 

já são conhecidos por mais de um 

milhão de fabricantes e varejistas em 

todo mundo e que inspiram confiança, 

podem ser usados atualmente para a 

criação de serviços Extended Packaging. 

A propósito, já há serviços Extended 

Packaging em vigor em vários países em 

todo o mundo.

É importante avaliar quais padrões 

usar para o comércio móvel, pois há 

uma grande quantidade de soluções 

possíveis.

Os proprietários de marcas e varejistas 

precisam de um sistema que atinja a 

maior parte dos consumidores, que 

abranja a extensão mais ampla de 

pontos geográficos e que trabalhe 

com a maior variedade de dispositivos 

móveis. É por isso que o GS1 recomenda 

o uso de um código de barras e 

informações de produto com base em 

padrões abertos GS1 

Padrões abertos 
garantem escalabilidade.

Com os 

padrões 

abertos, um 

pequeno 

piloto que 

você trabalhe poderá ser expandido 

com eficiência até um lançamento 

completo, e a campanha que você criar 

com sucesso em um país poderá ser 

reproduzida com eficiência em outros 

pontos geográficos

Padrões abertos 
garantem 
interoperabilidade

Como, em última análise, todas as 

campanhas de marketing de bens 

de consumo envolvem um 

produto, o uso 

de padrões 

abertos (como 

o número de identificação de produto 

GS1 existente, conhecido como GTIN faz 

ligação com outras informações sobre 

esse produto de maneira rápida e fácil. 

Padrões abertos 
eliminam 
os riscos de 
aprisionamento 
tecnológico.

Os provedores de solução 

ganham dinheiro vendendo suas 

soluções. Os padrões abertos estimulam 

a concorrência saudável permitindo 

que os fornecedores se concentrem na 

qualidade do serviço que eles estiverem 

prestando, em vez do padrão fechado 

que eles estiverem usando para 

prestá-lo. Como resultado, as empresas 

ficam livres para trocar de fornecedor 

a qualquer momento, o que ajuda a 

garantir que eles tenham sempre um 

fornecedor que esteja agregando o valor 

correto.
Hoje em dia, podem ser usados códigos de 

barra GS1 EAN/UPC (1D) para pôr em prática as 

implantações do Extended Packaging.

Estes códigos de barra são desenvolvidos em 

padrões abertos.
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WWW

Existe hoje

Em 
desenvolvimento

•  Padrões de 
identificação de 
produtos

• Padrões do código 
de barras 1D

 • Padrões do código 
de barras 2D

•  Padrões GS1 de 
reconhecimento de 
software de leitura 
de código de barras 
descarregável

•  Padrões GS1 de 
reconhecimento de 
software de leitura 
de código de barras 
pré-instalado

•  Opções para 
pesquisa (GEPIR, EPC 
ONS)

•  Serviço aberto global 
para acesso a dados 
sobre produtos

•  Dados do produto 
nos Data Pools 
para  parceiros 
comerciais

•  Dados em formato 
estruturado sobre 
produtos que 
inspiram confiança

Produto com 
código de barra

Consumidor com 
telefone móvel

Serviço de 
pesquisa

Rede

Websites e fonte de 
dados do produto

WWW

  Os componentes GS1 do Extended Packaging

Os padrões e 
infraestrutura GS1 que 
você conhece e nos 
quais confa podem ser 
usados atualmente para 
a criação de serviços 
Extended Packaging.
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Torne os padrões abertos uma realidade:
Participe do grupo GS1 MobileCom

O grupo GS1 MobileCom é um fórum 

global de todas as partes interessadas 

no sistema de comércio móvel que 

desejem tornar realidade o comércio 

móvel com base em padrões globais 

abertos e determinar os padrões que 

possibilitarão isso.

Se sua empresa já estiver trabalhando 

para chegar aos consumidores em 

seus telefones móveis ou se você 

quiser compreender melhor e avaliar 

o potencial dos serviços móveis 

como forma de interagir com os 

Saiba mais

O grupo GS1 MobileCom já 
publicou vários documentos 
informativos para ajudar as 
empresas a compreender melhor os 
participantes, as possibilidades e os 
interesses do comércio móvel.
  “Informe técnico “Comércio móvel: 

Oportunidades e desafios”
  “Guia piloto de Extended 

Packaging – para a empresa 
iniciar um uso experimental

Mobile Commerce: opportunities and challenges A GS1 Mobile Com White Paper

Mobile in Retail

Getting your retail environment  

ready for mobile 

A GS1 MobileCom White Paper

consumidores, será preciso participar de 

nosso grupo.

Como participante do grupo GS1 

MobileCom, sua empresa poderá 

assegurar que as necessidades específicas 

de seus negócios sejam levadas em 

conta e você poderá aprender e trocar 

informações sobre as tendências do 

mercado, desenvolvimentos tecnológicos 

e programas piloto.

A participação no grupo GS1 

MobileCom significa estar presente em 

audio conferências regulares e contribuir 

para os projetos e tarefas discutidos e 

decididos durante elas. Além disso, o 

grupo realiza duas reuniões presenciais 

todo ano, o que é uma chance de 

compartilhar informações com um 

grupo dinâmico de pessoas com os 

mesmos interesses e de trabalhar 

pessoalmente nos projetos discutidos 

durante as teleconferências.

Para participar, ligue para +32 2 
788 78 00, e-mail 
(mobilecom@gs1.org) ou visite 
(www.gs1.org/mobile)

  “Relatório de intenções sobre 
códigos de barras móveis

  ““Mobile in Retail”, um informe 
técnico que aborda as formas 
pelas quais os varejistas podem 
interagir com consumidores por 
meio de um ambiente adequado 
a dispositivos móveis na loja

Baixe-os em nossa página da 
Internet www.gs1.org/mobile.
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Comece a trabalhar em um projeto:
Entre em contato com a GS1 Brasil
O que está esperando? O 
momento para começar é agora! 
Os códigos de barras 
GS1 EAN/UPC são abertos, neutros 
e usados no mundo todo. Um 
padrão que inspira confiança a 
milhões de empresas e pode ser 
usados para a implantação de 
projetos de comércio móvel que 
cativem seus consumidores.

Além de garantir soluções e 
serviços interoperáveis, escalonáveis 
e econômicos, os padrões GS1 
permitirão também uma adoção 
fácil e rápida de serviços móveis e 
reduzirão o custo do investimento 
inicial das empresas.
 
Uma Organização Membro Local 
GS1 é a fonte de mais informações 

sobre a implantação de um 
projeto de comércio móvel em sua 
empresa.

Entre em contato com a GS1 Brasil
pelo 
telefone: 3068-6229 ou por
email: atendimento@gs1br.org

Países com 
escritório GS1

Países atendidos 
diretamente pelo 
GS1
Escritório global 
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GS1 Brasil
Rua Dr. Renato Paes de 
Barros - 1017
São Paulo/ SP

T (11) 3068-6229
atendimento@gs1br.org

www.gs1br.org
Copyright © 2009 GS1 AISBL

O GS1 projeta e gerencia um 
sistema global de padrões de 
cadeia de suprimentos.
Nos últimos 30 anos, o GS1 tem se dedicado ao projeto e à implantação 
de padrões globais para uso na cadeia de suprimentos. Os padrões GS1 
funcionam como uma estrutura que permite a produtos, serviços e 
informações sobre eles moverem-se de maneira eficiente e segura em 
favor dos negócios e a melhoria das vidas das pessoas todo dia e em todo 
lugar.

Nossos padrões asseguram permutas eficazes entre empresas e agem 
como diretrizes básicas que facilitem a interoperabilidade e sirvam de 
estrutura para muitos ramos de atividade.

Os padrões GS1 reúnem empresas que representam todas as partes da 
cadeia de suprimentos – fabricantes, distribuidores, varejistas, hospitais, 
transportadoras, organizações alfandegárias, desenvolvedores de 
software, autoridades reguladoras locais e internacionais e muito mais.

Os padrões GS1 são usados por imensas cadeias multinacionais e por lojas 
de pequeno porte; por marcas mundialmente famosas e por artesãos 
individuais. Estas empresas que, na verdade, podem ter interesses 
comerciais divergentes, trabalham juntas sob nossa liderança para entrar 
em acordo sobre padrões que possam tornar mais rápida, mais eficiente, 
menos complexa e menos dispendiosa a cadeia de suprimentos.

Leia mais sobre o GS1 em www.gs1br.org
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