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Pelo 3º mês consecutivo a GS1

Brasil – Associação Brasileira de Automação

conquista o maior número de associados de

sua história. São 58.583 associados, sendo

4.229 empresas que entraram no quadro

associativo em 2015 até o momento.

Desses, 30% são empresas que

fazem parte do Cadastro Nacional de

Produtos (CNP) com 2,3 milhões de itens

cadastrados, com informações de seus

produtos. Dados estes que podem ser

compartilhados com os varejos, caso o

dono do produto assim o queira. O

empresário pode fazer toda a gestão de seu

portfólio pelo CNP, sem qualquer risco de

perda de informação, pois a GS1 Brasil

garante a segurança dos dados lá

armazenados.

Este movimento vem acontecendo,

pois mesmo em tempos de crise as empresas

entendem que o uso do código de barras com

numeração GS1 Brasil auxilia suas vendas e

na administração de seu negócio.

Pesquisa recente realizada pela

Associação demonstra que 92% dos

empresários entendem que o uso de código

de barras impulsiona suas vendas e 88%

acreditam que melhora sua gestão. Sendo

assim, quanto maior a eficiência na gestão

melhor para o ganho de produtividade e

maximização dos resultados. A automação,

com uso de códigos de barras, permite o

controle e a precisão da informação que

circula garantindo ganhos de ponta a ponta.

Outro ponto de destaque relaciona-

se às empresas que estão dispostas a

investir neste ano. Delas 75% acreditam

que a GS1 Brasil tem a solução correta para

a evolução de sua empresa. Como podemos

ver abaixo, os empresários pretendem

investir em Códigos de barras que

permitam incluir mais informações, 61%

(chamado abaixo de código lineares), bem

como em outras soluções já

demandas pelos varejos

de grande porte.



Isso demonstra que o surgimento de

novas tecnologias para o varejo já é uma

realidade e que o uso das identificações e

trocas de informação com padrão GS1 se

torna ainda mais presente.

A GS1 tem um papel fundamental

nesta nova relação com o consumidor que

não diferencia mais a loja física ou virtual,

isto é, não escolhe apenas um canal de

compras, o consumo é omnichannel.

Como o número de canais e opções

de atendimento se fragmentou e os

varejistas têm o desafio de atingir clientes

em novos mercados, é claro que a obtenção

de uma visão única de ações tornou-se

muito mais complexa e necessária. O varejo

agora tem acesso a inúmeras fontes de

informação desestruturadas e ter um

padrão que o ajude a fazer a gestão de

todo esse “bando” de dados é fundamental.

Ter padrões globais passa a ser um

fator essencial, e é isto que a GS1 oferece e

ajuda em ganhos de eficiência entre os

parceiros comerciais na cadeia de

abastecimento física e o mesmo princípio se

aplica nas operações omnichannel.

Além disso, o padrão GS1

incorporado ao produto permite fornecer

dados relevantes e confiáveis em toda a

cadeia e assegura a coerência e o rigor da

da informação prestada aos consumidores

sobre qualquer produto.

E quem ganha com isso é o

consumidor, que passa gradativamente a

ter mais informações disponíveis sobre

aquilo que consome, a relação do varejo

com ele é baseada em sentidos e

necessidades, culminado no atendimento

one-to-one, pois é assim que o consumidor

atual quer se sentir, único.

Na figura acima, há demonstração da

evolução do comportamento de compra do

consumidor e sua relação com o varejo. Antes

a relação do consumidor era com um único

ponto de venda, o que chamamos de Single

Channel. A evolução do varejo deu ao

consumidor opções de canais de compra, mas

sem relação entre si, Multi Channel. O Cross

Channel demonstra que um mesmo

fornecedor, uma mesma marca, já oferece

multi-plataformas de vendas para o

consumidor, mas a experiência de compra não

é a mesma em todas elas. No Omnichannel a

marca deve estar alinhada com as expectativas

do consumidor em todos os canais que está

presente. Por isso a importância de um padrão,

pois as informações que navegam em toda

rede varejista deve estar consistente para

atender a necessidade final do consumidor com

eficácia.

Fonte: www.backbonecompany.com


