
Sendo assim, este grupo influencia

de maneira bastante importante o varejo

atual e o hábito de compra do consumidor

vem mudando guiado por estas novas

tendências. Podemos afirmar que,

atualmente, 86% dos consumidores

brasileiros fazem compras online e

pessoalmente. E, apenas 10% compram

pessoalmente/presencialmente e estão em

sua maioria concentrados nos adultos

maiores de 55 anos.

Isto significa que os hábitos de

compra têm mudado no ritmo da

tecnologia. O uso da internet e de

aplicativos como ferramentas de suporte e

estímulo ao consumo são uma realidade no

país. E a compra somente online já é uma

realidade para 4% dos brasileiros.

As pessoas com idade entre 35 e 54

anos mostram-se bastante preocupadas

com a identificação dos produtos que

consomem, assim como buscar informações

sobre eles. Acreditam que as novas

tendências tecnológicas (como a “Internet

das coisas”, onde a conectividade dos

aparelhos e objetos do dia-a-dia cada vez

mais transforma a dinâmica das relações

entre pessoas e o ambiente) irão

transformar seus hábitos de consumo e

auxiliar na segurança de identificar aquilo

que consomem.

Isso fica claro quando 89% dos

consumidores declaram a sua percepção de

uso do código de barras em suas compras

no supermercado

As inovações tecnológicas estão

cada vez mais presente em nossas vidas.

Todo dia tem um novo lançamento

tecnológico, sentimos isso principalmente

em objetos que usamos com alta frequência

como o smartphone.

O estudo desenvolvido pela GS1

Brasil – “O uso do código de barras no

Brasil: empresas e consumidores” – aponta

que existe um perfil de consumidor

chamado Early Adopters (ou primeiros a

adotar), este público deseja experimentar o

quanto antes novidades tecnológicas e

apresentam profunda intimidade com

tecnologia. Eles agregam grande valor a

itens como computador, internet e celular e

são os que mais possuem outros eletrônicos

conectados aos seus celulares.

Ao contrário do que se costuma

pensar, esse grupo não é formado

principalmente por jovens, e sim, por

adultos com idade entre 25 e 44 anos.

Provavelmente, são grandes influenciadores

nas decisões de compra de pessoas

próximas – como amigos e familiares -

colocando-os na posição de “formadores de

opinião” sobre as novidades tecnológicas

disponíveis no mercado.
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de segurança alimentar, contribuindo para a

qualidade de vida dos consumidores.

A GS1 Brasil tem se dedicado de

maneira contínua a melhorar os padrões de

visibilidade da cadeia de abastecimento ao

longo da jornada do produto desde sua

origem até o ponto de venda e daí,

chegando à mesa do consumidor.

Este estudo da GS1 Brasil demonstra

que as compras digitais estão se tornando

frequentes e além da busca de preço, hoje

parte das vendas do varejo são

influenciadas pela busca de referências

sobre os produtos na internet.

A GS1 Brasil se interessa pelo

consumidor, para poder fornecer aos

empresários as principais tendências e

contribuir com informações relevantes para

sua tomada de decisão. Desta forma, oferece

um caminho para estender os produtos das

empresas para o mundo digital e ajuda os

consumidores a encontrar exatamente o que

eles estão procurando no varejo off e no

online. Sendo assim, auxilia as empresas a

alcançarem um maior controle dos produtos e

maior satisfação do consumidor final.

no supermercado e 92% o utilizam para

consulta de preços. Mesmo que apenas

para procurar preços, o consumidor já tem

percepção de uso do código de barras e

pretende usar ainda mais no futuro.

Para o futuro, 88% dos

consumidores entendem que a validade dos

produtos deverá estar nos códigos de

barras, assim como 86% declaram que

terão interesse em informações adicionais

do produto consultando o código de barras.

A GS1 Brasil é o melhor caminho

para as empresas atenderem esta demanda

latente do mercado. Tem padrões que

permitem o registro de mais informações

adicionais em menos espaço, viabilizando

ao consumidor acesso a informações num

simples toque no celular.

Hoje, não é possível imaginar a vida

sem códigos de barras. Por exemplo, na

indústria de alimentos, os códigos de barras

não são utilizados apenas para identificar

informações sobre o produto ou preço, eles

também prepararam o terreno para que as

empresas possam estabelecer programas

de rastreabilidade e melhorar as operações


