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Metodologia:
Quantitativa

Entrevistas por 
telefone

Metodologia

Empresas com produtos 
para consumidor final
Associadas / Não 
associadas

Setores: Alimentos, 
Saúde e Indústria*

Público

Número de Entrevistas: 
550
Margem de Erro:
4,2%
Intervalo de confiança:
95%

Dados

2

EMPRESAS

Tipo

Detalhes do Estudo

*Setores Têxtil, Calçados, Higiene, Limpeza, Cosméticos, Química, Pet
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Segmentação das Empresas Entrevistadas

Alimentos
40%

Saúde
20%

Indústria
40%

Alimentos Processados
Bebidas
Panificação e Padarias
Frutas, Verduras e Legumes

Equipamentos e Produtos 
para a saúde
Indústria farmacêutica e de 
medicamentos

Têxtil, Couro, Calçados e 
Confecções
Química e Limpeza
Higiene e Cosméticos
Pet – Animais de Estimação

17%

36%

30%

14%

14%
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37%

42%

48%

50%

54%

62%
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As empresas consideram 
que as iniciativas mais 
importantes para 
garantir qualidade na 
informação são aquelas 
que alicerçadas no tripé: 

Tecnologia 

Alta direção

Qualidade de dados

Ter uma infraestrutura tecnológica para integração de 
todos os canais de venda e comunicação

Ter uma estratégia clara da diretoria para  integração de 
todos os canais de venda e comunicação

Ter uma área de tecnologia dedicada para qualidade dos 
dados

Buscar informações sobre as  melhores prática sobre 
gerenciamento de dados

Ter uma equipe de gerenciamento central das lojas físicas 
e online

Implementar uma estratégia que forneça uma visão única 
do consumidor

Iniciativas para qualidade de dados
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Iniciativas mais importantes na qualidade da informação

O Setor de Alimentos valoriza de 
forma mais significativa a 
integração de informações entre 
lojas físicas e online, algo 
essencial e ao mesmo tempo 
complexo para esse setor em 
específico.

A qualidade da informação deve ser uma estratégia da empresa e a tecnologia é um meio de garanti-la, 
mas não o único – ter pessoas especializadas também é essencial.

Para a Saúde, o foco está em 
uma tecnologia que garanta 
qualidade da informação, sendo 
12% mais importante que a 
média dos outros setores. As 
informações do setor de saúde são 
muito sensíveis e  dados corretos são 
cruciais.
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Disponibilidade dos produtos

Metade das empresas 

pesquisadas verifica a 

disponibilidade dos 

produtos no varejo.

Dentre elas, a maioria 

ainda utiliza a conferência 

presencial 65%, tendo 

alguém específico para 

realizar a verificação.
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Controles Internos

Ao analisar as iniciativas das 
empresas com relação aos 
produtos, vemos que o 
levantamento de inventário e o 
controle da distribuição são os 
focos do mercado. 

81% dos entrevistados 

realizam controle de inventário 

e 69% o controle do fluxo de 

distribuição dos produtos.

O foco no controle do produto 
aumenta conforme o tamanho da 
empresa: quase todas grandes 
empresas (97%) realizam 
levantamento de inventário.

A preocupação com o tema é tão 
grande para essas empresas que 

68% delas afirma ter uma 

pessoa contrata especialmente 
para gestão de produtos.
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Problemas frequentes

Problemas mais 
comuns quando 
há inconsistências 
no cadastro de 
produtos:

✓ Compras emergenciais

✓ Atraso na entrega para o 
varejo/distribuidor

✓ Divergência entre pedido e nota 
fiscal

✓ Inconsistência no inventário

✓ Produtos expostos no local errado 
ou armazenados de forma incorreta
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Uso do código de barras

75% Das empresas entrevistadas utilizam 
código de barras em 100% do produtos.

O código de barras tem diversas utilidades nas empresas e é usado 
principalmente como uma ferramenta para liberar pedidos (62%), 
facilitar negociações (59%) e repor produtos de forma contínua (58%).



© GS1 Brasil 2018 11

Uso do código de barras

88,5% Dos produtos vendidos utilizam o código de barras.

O código de barras tem grande influência na venda de produtos 

para 88,2% dos entrevistados e é importante para a gestão 

empresarial para 78,4% deles.
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Predisposição para investimentos

65%
Das empresas entrevistadas estão dispostas 
a investir em automação no próximo ano. 

Das empresas consideram que as formas de identificação 

do padrão GS1 contribuem para a inovação77%
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Tendências

Expectativas com relação ao varejo do futuro: 

As empresas reconhecem que um varejo inteligente é aquele que 
consegue integrar o universo online e offline e que consegue 
transformar os dados do seu consumidor em ações especializadas.

Mais da metade dos entrevistados acreditam que oferecer canais de 
compra integrados (56%) e ter ações de marketing 
personalizadas (52%) são tendências que tornarão o varejo mais 
inteligente.
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Desafios

Principais desafios para a 
integração de dados:

✓ Integração dos novos sistemas 
com os antigos

✓ Necessidade de planejamento 
e de atualização dos 
funcionários

✓ Restrições orçamentárias

Principais desafios para 2020:

✓ Qualificação das equipes para 
atuar em todos os canais

✓ Integração de dados em toda 
cadeia

✓ Segurança de dados
✓ Uniformidade de experiência
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Tendências e Oportunidades 

A análise conjunta dos 
estudos GS1 Brasil nos traz 
uma visão abrangente, onde 
conseguimos identificar as 
necessidades e exigências 
dos consumidores ao mesmo 
tempo em que vemos as 
ações que as empresas tem 
tomado para atendê-los.
Identificamos também 
tendências e oportunidades 
para melhorias nessas 
ações. 
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Tendências e Oportunidades

Em um mundo de mudanças rápidas e constantes há uma avalanche de dados e informações! Para 
as empresas, a necessidade mercadológica e o desejo de consumo serão  sempre  essenciais para 
tomar decisões e interagir de uma maneira diferenciada com os consumidores. 

A crescente predominância da  
conectividade no dia a dia de 
consumidores e  dos negócios,  
faz com a necessidade se forme 

e se mova a um ritmo muito 
mais acelerado do que antes.

As mudanças são constantes, 
mas agora ocorrem com muito 

mais rapidez. 

A GS1 acompanha as 
tendências com base na 

qualidade  das informações de 
produtos e seus fluxo entre  
consumidores e empresas , 

avaliando seus impactos para 
diferentes setores.

Para algumas empresas, a 
qualidade da informação  

poderá ser uma oportunidade.

A GS1 constrói  uma 
compreensão integrada  do 

comportamento de consumo, 
da maturidade das empresas 
brasileiras no uso dos padrões 
de identificação para oferecer 
oportunidades para  que elas  

atendam de maneira eficiente as  
necessidades de seus 

consumidores.

DESAFIOS TENDÊNCIAS OPORTUNIDADES
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