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Vai vender produto
na Amazon Brasil?
Você precisará de
um identificador de
item global – GTIN.

Se quiser vender um produto no marketplace da
Amazon do Brasil, para a maioria das categorias,
como Eletrônicos, Games, Material escolar e de
escritório, Livros, Eletroportáteis, Decoração e
Ferramentas, será solicitado para cadastramento
do produto e venda no marketplace um GTIN.

A Amazon informa que a melhor maneira de fazer um
cadastro é através do GTIN, pois o produto tem um
número de identificação único reconhecido mundialmente.

O que é o GTIN
GTIN significa Número Global do Item Comercial.
Trata-se de um padrão criado e administrado pela GS1. É ele que aparece
abaixo dos códigos de barras, amplamente utilizado no varejo físico para
identificação de produtos. Sua forma mais comum é de 13 dígitos, podendo
também ser formado por 8, 12 ou 14 dígitos. No mundo virtual, os canais
digitais usam esses identificadores únicos para estabelecer a singularidade
de um produto.

GTIN
O padrão de identificação de produto está sendo adotado e
recomendado pelos grandes players do comércio eletrônico
no Brasil e no mundo.
Para o canal online, onde a identificação exata do item é extremamente
importante, o GTIN é um aliado poderoso, pois identifica o item no seu
detalhe, distinguindo por exemplo: cor, modelo, tamanho, fragrância entre
outros, tornando o processo de vendas online mais consistente e confiável.

O GTIN garante que o consumidor pesquise, escolha e compre o produto que deseja
evitando a desagradável surpresa de receber um produto errado em casa.

Por que o GTIN é fundamental para a

Amazon?
Utilizando o GTIN corretamente, o seller e a Amazon
terão a certeza que entregarão o produto correto
para o cliente.

Por isso, no marketplace da Amazon, é muito importante que o seller
associe o produto ao GTIN correspondente, ou seja, o GTIN correto,
pois após a escolha do consumidor por meio do “click”, a separação
e a entrega serão baseada no GTIN do produto.

Exemplo Prático
Pesquisa simples por meio de palavras-chaves:
Urso Pelúcia Azul.

São GTINs diferentes,
pois os produtos têm
características
distintas, como:

= GTIN A*

Modelo, tamanho, peso
e cor.

= GTIN B*

O resultado da pesquisa trará itens que
você deseja, mas também itens que não
são do seu interesse, dificultando assim
a tomada de decisão.

Urso de pelúcia azul

Urso de pelúcia azul

Urso de pelúcia azul

Em uma pesquisa em que seja informado ou identificado o
GTIN do produto, o resultado da busca apresentará o
produto que você deseja e as opções de sellers.

Toy Storie

Mega Toy

Happy Toy

Urso de pelúcia,
cor azul, tamanho
30cm

Urso de pelúcia,
cor azul, tamanho
30cm

Urso de pelúcia,
cor azul, tamanho
30cm

O uso do GTIN permite
encontrar o produto correto e

comparar preços, facilitando a
R$ 25,50

R$ 26,30

R$ 24,99

decisão de compra.

O que você
precisa fazer
para ter um
GTIN?

No Brasil, o GTIN é um padrão de
identificação gerenciado e
atribuído pela GS1 Brasil.
Para ter um GTIN a sua empresa
deverá se associar a GS1 Brasil.
É rápido e fácil.

Acesse o link:
https://www.gs1br.org/codigos-e-padroes/comecando-a-usar-codigo-debarras/Paginas/nao-possuo-prefixo.aspx

A GS1
A GS1 Brasil - Associação Brasileira de Automação é uma organização
neutra e sem fins lucrativos que desenvolve e mantém os padrões
globais mais utilizados para uma comunicação empresarial eficiente.
Nós somos mais conhecidos pelo GTIN ou mesmo pelo código de
barras, soluções responsáveis pela automação de processos em toda a
cadeia de suprimentos, garantindo eficiência e transparência desde a
matéria-prima até o consumidor final.
Só no Brasil, são mais de 58 mil empresas utilizando os padrões GS1.

“Acredite: um simples código pode
movimentar grandes negócios. ”
Faça agora a filiação on-line
da sua empresa e comece a
aproveitar todas as vantagens de
ter seus produtos devidamente
identificados no mercado.

Para mais informações, entre em contato:
(11) 3068-6229
atendimento@gs1br.org

