
Vestuário, Produtos de Limpeza,

Equipamentos, Artigos de uso pessoal e FLV

(Frutas, Legumes e Verduras). Isto é,

focamos em setores que estão

principalmente voltados aos itens de

consumo diários e pessoais. No total são

154 empresas pesquisadas.

Dentre os resultados obtidos, foi

demonstrado que a maior parte dos

produtos que circulam no mercado 80,6%

têm código de barras. A presença da

identificação é essencial para as vendas,

isso se confirma quando perguntamos aos

entrevistados o quanto o uso do código de

barras impulsiona suas vendas e 91,6% das

empresas que têm produtos para o

consumidor final consideram que o uso

desta identificação é importante para a

venda de seus produtos.

Não é de hoje que sabemos que os

códigos de barras estão presentes em

quase tudo que consumimos. Neste

contexto, a GS1 Brasil é a grande chave

para abertura de portas para os

empreendedores dos mais diversos setores

e tamanhos.

Os benefícios percebidos entre os

empresários também refletem na gestão,

mais de 88% consideram que têm ganhos

expressivos na gestão e administração de

seu negócio.

Conforme falamos na edição

anterior, a Associação Brasileira de

Automação - GS1 Brasil publica estudo

inédito falando do uso do código de barras

no Brasil sob a perspectiva das empresas e

consumidores. Nesta edição,

apresentaremos alguns dos resultados

obtidos com a análise da pesquisa.

O objetivo deste material é

apresentar a maturidade do uso do código

de barras pelas empresas no Brasil e qual a

relação dos consumidores na percepção de

uso da identificação dos produtos em seu

dia-a-dia. Desta forma, o empresariado

brasileiro tem um panorama geral da

automação no Brasil e tem uma orientação

quanto as principais tendências que estão

por vir no setor. Este estudo foi feito com o

foco também no consumidor, pois este que

irá determinar o novo comportamento de

compra e mudará de maneira significativa a

forma de fazer negócios que as empresas

têm hoje.

OLHAR DAS EMPRESAS

A condição fundamental para as

empresas participarem do estudo é que

todas elas deveriam ter produtos para o

consumidor final. Isto é, produtos que

circulam nas prateleiras dos

supermercados, shoppings e lojas de rua.

Empresas que disponibilizam para nós

consumidores os produtos que consumimos

no dia-a-dia. São empresas do Setor

Alimentício, Bebidas, Cosméticos,

Equipametos-
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consumidor. Isso chama-se Internet das

coisas. Quem não se lembra do desenho

animado Jetsons, aquele futuro já está à

nossa porta, ainda não temos a Rose, que

faz todo serviço de casa, mas já temos

eletrodomésticos que conversam com nosso

celular inteligente. Estamos falando do

momento em que receberemos um aviso

em nosso smartphone dizendo que acabou

o Iogurte, ou que é preciso comprar mais

suco. Neste contexto ter um padrão de

identificação ligado ao produto é de

extrema importância. Ele que indicará ao

consumidor, por onde deverá começar seu

carrinho de compras. Que não

necessariamente será físico. Com novos

aplicativos criados, provavelmente o seu

celular também indicará qual o site online

mais barato a se comprar ou indicar onde o

produto está disponível na loja física.

O estudo aponta que mais de 50%

dos entrevistados disseram que seus

hábitos de compra irão mudar em face

destas novas tecnologias, isto é, metade

dos consumidores, acompanha as novas

tendências de consumo.

Que consumidora não adoraria estar

no provador com uma peça de roupas e

receber algumas sugestões de peças que

combinam com aquela que está na sua

mão, sem dizer que pode consultar a

variedade de estoque que está disponível.

Tudo isso são facilidades que o consumidor

terá e transformará sua experiência de

compra. A GS1 Brasil já disponibiliza aos

seus associados as ferramentas necessárias

para se adequarem a este contexto.

Gostou? Na próxima edição tem mais!

Aguardem!!!!

Esses são alguns dos números

obtidos entre o empresariado brasileiro,

mas como já havia sido comentado a GS1

Brasil realizou este estudo também com

foco no consumidor, pensando nos

possíveis reflexos que sua mudança de

comportamento, podem impactar na

automação das empresas no futuro. E o que

percebemos é que o futuro já chegou. As

empresas já estão se preparando para

atender um novo perfil de consumidor, mais

exigente, conectado e interessado. Em 33

anos de aplicação no Brasil e 43 anos no

mundo, o código de barras alterou

sobremaneira a forma como as informações

sobre produtos trafegam e influenciam a

automação comercial na cadeia de

abastecimento. 75% das empresas

entrevistadas que pretendem investir em

inovação tecnológica acreditam que a GS1

Brasil pode contribui para evolução da

automação em seu negócio.

A VOZ DO CONSUMIDOR

O consumidor tem seu celular ligado

a pelo menos 2 outros itens de seu uso.

Prioritariamente, seu celular conversa com

seu computador, mas também com a TV e

sistema de TV a cabo, tablets, Som,

Câmeras de vigilância e também a seus

eletrodomésticos! Os aparelhos

eletrodomésticos e eletroeletrônico já

começam a ter um diálogo com o

consumidor.


