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Inaugurado em maio de 2014 pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o CIT - Centro de 

Inovação e Tec nologi a da GS1 Brasil - é uma referência mundial em  conhecimento, capacitação e exper  iência que vai 

ampliar suas perspec�  vas sobre automação, logís�ca e cadeia de  suprimentos.

É um ambiente inovador, que oferece acesso à tecnologia GS1 e às tendências de mercado, além do apoio de um �me 

especializado para compar�lhar soluções específicas para cada categoria de negócio.

Criado para ser um espaço de exposição e soluções inovadoras em automação, o Centro de Inovação e Tecnologia 

proporciona ex periência intera�va e é inspirado no Knowledge Center, da Alemanha. Seu obje�vo é auxiliar as empresas 

brasileiras a escolherem as melhores soluções para seus projetos de automação da cadeia de abastecimento, que 

envolve fabricantes, distribuidores e varejo.

Assista o vídeo

A GS1 Brasil, Associação Brasileira de Automação, é uma associação mul�ssetorial sem fins lucra�vos, que tem como 

propósito implementar e disseminar padrões de iden�ficação de produtos, como código de barras, levando melhoria 

para as cadeias de suprimentos, colaborando, assim, para o processo de automação, desde a matéria-prima até o 

consumidor final.

A GS1 é uma organização neutra e sem fins lucra�vos que desenvolve e mantém os padrões globais mais u�lizados para 

uma comunicação empresarial eficiente. Nós somos mais conhecidos pelo código de barras, nomeado pela BBC como 

uma das "50 coisas que fizeram a economia do mundo". 

Os padrões GS1 melhoram a eficiência, segurança e visibilidade das cadeias de suprimentos em canais �sicos e digitais 

em 25 setores. Nossa escala e alcance – Organizações Membro locais em 112 países, 1,5 milhão de empresas usuárias e 

6 bilhões de transações diárias – ajudam a garan�r que os padrões GS1 criem uma linguagem comum que suporte 

sistemas e processos em todo o mundo.

A cadeia de suprimentos de saúde mais segura por meio da Padronização: a atuação no setor de saúde tem o obje�vo de 

criar e consolidar padrões globais para alcançar a harmonia de processos com implementações bem sucedidas, garan�r 

a eficiência da cadeia da saúde e a segurança dos pacientes. O grupo de trabalho de Saúde reúne par�cipantes da 

indústria farmacêu�ca, produtos para saúde, hospitais, órgãos regulatórios, distribuidores e associações. 

Nosso trabalho é junto, também, a líderes do setor para promover a adoção, u�lização e expansão dos padrões que 

ajudem as organizações a fazer a rastreabilidade de seus itens, a compar�lhar dados, a ter acuracidade em seus 

processos e a trabalhar de forma mais eficiente, com foco na segurança do paciente e na redução de custos.

A GS1 Brasil trabalha em conjunto com a ANVISA, o grupo GS1 Healthcare, fabricantes, suas respec�vas associações  

para juntos buscarem a melhor solução no sistema de iden�ficação. Hoje os hospitais Albert Einstein, Oswaldo Cruz e 

Santa Joana u�lizam o padrão GS1 Datamatrix.

Vídeo 1 - Rastreabilidade de Medicamentos 

Vídeo 2 - Laboratório da Maternidade Santa Joana Promatre Paulista 
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https://www.youtube.com/watch?v=ifBEMnrVpjg 
https://www.youtube.com/watch?v=vdVT34ihOYE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=pIXo-NpRNaE
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