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A GS1 é uma organização multisetorial sem fins 
lucrativos e única responsável pelo desenvolvimento e aplicação de padrões globais de 
identificação, dentre eles o GTIN, que é a identificação única e inequívoca de produtos.
A GS1 Brasil - Associação Brasileira de Automação integra esta rede global e conta mais de 
58 mil associados, atuando em diversos setores, para que melhores práticas possam ser 
adotadas com objetivo de tornar o mercado mais eficiente e sustentável. Atualmente, nossos 
associados representam 31% do PIB e 18% dos empregos formais.

GS1 Brasil

a) Acesso a API de Informações de Produtos GS1 Brasil, via assinatura do termo de parceria, aos associados das 
Filiadas/Estaduais da ABAD.
b) Locação de espaços: desconto de 15% para associados da ABAD.

VANTAGEM/DIFERENCIAL

PRODUTOS

a) CNP – Cadastro Nacional de Produtos: 
Plataforma web disponível gratuitamente para que os donos das marcas possam cadastrar e gerenciar seus GTINs 
(códigos de barras dos produtos), além dos atributos técnicos como dimensões, dados fiscais, fotos, entre outros, 
mantendo uma base cadastral única e consistente de informações de produtos.

b) API de Informações de Produtos GS1 Brasil – oportunidade de alinhamento de cadastro entre os parceiros 
comerciais:
Por meio da API disponibilizada pela GS1, é possível consultar o cadastro dos produtos informados pelas indústrias 
(donos de marcas) com objetivo de alinhamento de dados entre os parceiros comerciais.
A indústria cadastra as informações no CNP e através da consulta via API o distribuidor poderá alinhar sua base de 
dados com seus parceiros de negócios tendo como benefício cadastro de produtos consistente e consequentemente 
redução de erros de pedidos, rupturas, devoluções, inconsistências de inventários e emissão de documentos fiscais 
mais assertivos.
Para ter acesso à consulta massiva de informações de produtos via API, a empresa precisa ser indicada por alguma 
das Filiadas/Estadual ABAD ou ser associada à GS1 Brasil.
Cadastre-se em www.gs1br.org/api e em seguida consulte sua filiada para mais detalhes.

c) Locação de Espaços: 
Desconto exclusivo na locação de espaços de eventos e salas de reunião no escritório da GS1 Brasil
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