
contas, consulta de preços no ponto de

venda e para buscar informações.

Os jovens entre 18 e 24 anos

mostraram-se profundamente inseridos em

um mundo tecnológico, onde a tríade

“computador / internet / celular” são

indispensáveis, apesar disso, não se

preocupam em buscar referências ou

índices de reclamações dos produtos que

pretendem consumir. Apresentaram

pouquíssimo interesse em códigos de

barras, em sua intenção de uso ou de sua

importância no dia-a-dia, e acreditam que,

no futuro, outra tecnologia irá substituí-los.

...E o presente no futuro

As pessoas com idade entre 35 e 54

anos mostraram-se bastante preocupadas

com a identificação dos produtos que

consomem, assim como buscar informações

sobre eles. Consideram itens indispensáveis

em seu dia-a-dia a internet, o computador

e o celular e acreditam que as novas

tendências tecnológicas, como a “Internet

das coisas” (em que a conectividade dos

aparelhos e objetos do dia-a-dia cada vez

mais transformam a dinâmica das relações

entre pessoas e o ambiente) mudariam

seus hábitos de consumo.

Nesta 5ª edição do Brasil em Código

a GS1 Brasil apresentará os primeiros

resultados da pesquisa feita em relação ao

uso do Código de Barras pela Indústria e

pelos Consumidores.

O estudo traz a percepção do público

em relação ao uso da tecnologia no dia-a-

dia e de sua relação com o consumo. Os

entrevistados mostraram-se familiarizados

com novas tendências tecnológicas,

incluindo tecnologias de identificação de

produtos.

Nos resultados, conseguimos

identificar um interessante grupo: os

“fanáticos por tecnologia”. Com idade

concentrada principalmente na faixa etária

entre 25 e 44 anos, essas pessoas preferem

experimentar o quanto antes as novas

tecnologias lançadas, consideram o

aparelho celular e a internet como itens

indispensáveis para suas vidas e são “super

conectadas”: seus smartphones estão

ligados a diversos outros aparelhos

eletrônicos em suas casas.

Em relação à utilização do código de

barras, ele é usado pelo consumidor no dia-

a-dia, principalmente, para o pagamento de
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Outro ponto de destaque abordado

no evento foi, como localizar novos clientes.

No Brasil, por se tratar de um país

continente, é imprescindível que as

empresas estejam preparadas para atender

a todos os potenciais clientes espalhados

pelo país. Foram apresentados cases de

empresas que conseguiram alavancar seus

negócios com ferramentas que mostram

não só potenciais clientes, como aumento

de renda per capita por região, crescimento

de consumo, instalações de empresas na

região, entre outras informações.

Com essas informações as empresas

conseguem direcionar seus esforços/

estratégias para regiões com ampla

expansão de mercado, em detrimento a

outras que estejam estagnadas, ou até

mesmo em resseção.

Outro ganho que as empresas

podem contemplar com essas ferramentas

são em relação a gestão de Leads (novos

clientes), em que é possível qualificar de

modo mais assertivo todos os

prospects/novos clientes, para que a área

comercial possa ter o máximo de

informações possíveis para os primeiros

insights.

Em junho deste ano aconteceu a 11ª

Edição do Fórum de Inteligência de

Mercado, realizado pelo Instituto Brasileiro

de Inteligência de Mercado – IBRAMERC.

Foi apresentado, por meio de cases, um

panorama geral da situação do mercado

brasileiro em diversos setores. O fórum

trouxe informações de como entender o

influenciador do seu negócio e usar essa

informação para auxiliar na tomada de

decisão. Quando identificamos que o

influenciador na utilização de padrões

globais de identificação é, principalmente o

consumidor final, estabelecemos um norte

para direcionar os nossos objetivos.

Podemos dizer com as informações

aqui apresentadas, que o consumidor do

futuro já entende que contará com novas

tecnologias de identificação e a Associação

Brasileira de Automação – GS1 Brasil tem

nas mãos a tarefa de informar não só à

indústria, mas também ao consumidor final

sobre a existência dessas novas formas de

identificação, influenciando então na

utilização dos mesmos em toda a cadeia de

suprimentos, melhorando os processos

internos da indústria e a experiência de

consumo do usuário.

Entenda o mercado em que está inserido


