
A Associação Brasileira de

Automação – GS1 Brasil é um dos pontos

mais seguros para os associados nestes

momentos não muito favoráveis que o país

vive. Aqueles que já fazem parte da

Associação contam com benefícios que

auxiliam no seu negócio sem precisar

investir nada a mais.

O CNP – Cadastro Nacional de

Produtos continua sendo uma das principais

ferramentas oferecidas ao associado, hoje

com mais de 14 mil empresas cadastradas

e 1,7 milhões de produtos publicados,

média de 120 diferentes tipos de produtos

por empresa. Associados de todo o Brasil

fazem parte e utilizam tal benefício.

As empresas que têm sua

Classificação Nacional de Atividade

Econômica – CNAE registradas em

Comércio, hoje, são os maiores usuários do

CNP, representam 32,3%, seguidos por

Agronegócio, 29,3% e Indústria com

28,3%. As atividades distribuem-se em

alimentos, perfumaria e higiene pessoal,

confecção de peças de vestuário, produtos

de panificação, laticínios, produtos

congelados, dentre outros. Isto mostra a

multiplicidade da ferramenta e a

abrangência que atende os diversos setores

da economia. Aproximadamente 85% dos

usuários cadastrados são de Médio e

Pequeno Porte. Mas os grandes players

também usam o CNP como principal fonte

de Cadastro de seus produtos.

A geração de empregos no Brasil

vem desacelerando claramente. Indústria e

Agricultura são os setores que mais estão

sofrendo com os resultados nada

favoráveis. Isto fica claro se observarmos

os Indicadores de Confiança da Indústria

publicados pela FGV – Fundação Getúlio

Vargas abaixo.

O comportamento de incerteza dos

decisores da Indústria está pior do que no

período da crise do subprime que teve seu

auge entre Agosto e Setembro de 2008,

levando a Bolsa de Valores de São Paulo,

no dia 29 de Setembro, a terceira maior do

mundo em valor de mercado, a cair 10,16%

e teve suas operações interrompidas. Hoje,

mesmo não tendo uma crise transparente o

Brasil sofre os reflexos de uma política-

econômica frágil e pouco carismática aos

olhos da população.

O Brasil vive um momento de alta

instabilidade e a insegurança atinge o

empresariado brasileiro, que se prepara

para investir menos, diminuir a produção e

em alguns determinados setores, as

demissões em massa começam a dar sinal.
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Os maiores usuários de códigos de

barras são os consumidores. Todo processo

de adesão aos padrões está ligado à

indústria e o ganho é evidente em seus

processos, mas ainda assim o maior

beneficiário está na ponta da cadeia, como

foi deito é o consumidor final.

Ele nem percebe a influência do

padrão de identificação no seu cotidiano.

São em rotinas que obtém vantagens, elas

tornam o seu dia mais simples como na

redução das filas dos caixas em que é feita

rapidamente a leitura dos preços nos

produtos. Esse é o primeiro contato do

consumidor, além de situações como ter

sempre disponível na gôndola o seu produto

de preferência, por meio do controle de

estoque que o varejo faz. E ainda tem

muito a ganhar com o que os código e

padrões tem a proporcionar. Mais dados

contidos nos códigos de barras, como

validade, informações do rótulo, que

ajudam na interação do consumidor com o

produto e também na rastreabilidade

daquilo que está consumindo.

O código de barras representa a

evolução do consumo e o avanço nos meios

de compra do varejo. Tanto indústria como

consumidor têm vantagens ao usar os

padrões de identificação GS1 Brasil.

VIDA DO CONSUMIDOR,

TECNOLOGIA E CÓDIGO DE BARRAS

Falamos acima do CNP, uma

inovação trazida pela Associação Brasileira

de Automação – GS1 Brasil para ajudar as

empresas na gestão de seus produtos. Esse

tipo de tecnologia vai cada vez mais ajudar

as empresas no entendimento de seus

consumidores e consumo.

Hoje, Celular, Internet e

Computador são considerados

indispensáveis pelos consumidores. Estudo

realizado pela GS1 Brasil demonstra que

32% dos consumidores consideram estes 3

itens juntos indispensáveis.

Isso demonstra que cada vez mais

ter soluções atreladas a estas tecnologias é

fundamental para estratégia de toda

organização. Principalmente para aqueles

que tem foco de atuação no consumidor

final. Entender seus hábitos de consumo,

suas preferências, passa a ser vital. As

redes sociais neste contexto são grandes

fontes de informação e de interação com o

consumidor para compreensão de

demandas, de necessidades e de

comportamentos.


