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A edição do Panorama GS1 Brasil é especial este mês.

Como podem ver ao lado, estamos publicando o primeiro

infográfico sobre o estudo O Uso do Código de Barras:

consumidores e empresas em parceria com o time de

Comunicação.

Nele demonstramos pontos de destaque da pesquisa. Por

parte do consumidor, percebemos que o código de barras é

bastante importante no seu dia-a-dia, conforme apontado por

62% dos entrevistados. E quando ele precisa dar nota de 0 a 10

do que não viveria sem, novamente a identificação dos produtos

está presente no grau de relevância para ele.

Como já vínhamos falando o uso da identificação de

produtos, seja por código de barras, por GS1 DataMatrix, por GS1

DataBar será cada vez mais exigido pelo consumidor, que agora

tem o consumo na palma da sua mão, por meio de smartphones

e celulares. Seja para obter informações adicionais dos produtos,

saber a origem do produto que está consumindo, não correr o

risco de levar um produto vencido para sua família ou até mesmo

para ter vantagens no momento da compra para se identificar, o

consumidor quer interagir mais com o produto que consome e os

padrões de identificação dele, isto é, a informação por trás dos

números que estão nestes códigos, vão facilitar e suprir ainda

mais as necessidades desse consumidor mais exigente e também

abastecer o varejo e a indústria de informações sobre aqueles que

consomem a sua marca e de seus concorrentes.

O consumidor brasileiro vem aparecendo nos principais

rankings de consumo de internet, como o publicado pela

ATKEARNEY, como um dos que mais consomem internet, isto

quando não é o primeiro do ranking. E nosso estudo aponta que

essa combinação internet e celular tem estado cada vez mais

presente em seu cotidiano, o brasileiro vive conectado a seu

smartphone e já conversa com seu notebook, TV, Tablet,

aparelho de som, câmeras de segurança, micro-ondas e

eletrodomésticos.



Ao lado, por meio do infográfico de empresas,

demonstramos um dos pontos primordiais para participação

da pesquisa que é a necessidade das empresas participantes

terem produtos para o consumidor final, pois o código de

barras é conhecido primordialmente por identificar produtos

acabados, voltados para o consumidor final. E o ponto

crucial do estudo era entender a relação das empresas e dos

consumidores com esta forma de identificação de produtos.

São 80,65% dos produtos que hoje circulam no

mercado que têm códigos de barras (percentual de produtos

vendidos no Brasil).

81,29% do faturamento no varejo são de produtos

com códigos de barras.

As empresas entendem a real importância do código

de barras na hora de fazer a gestão de seu negócio. 88,4%

entendem que devem usar o padrão para gerenciar melhor a

sua empresa e 91,6% atrela a venda de seus produtos no

mercado ao uso de códigos de barras.

Os números apenas consolidam a importância do uso

do código de barras no Brasil e demonstram o quanto a

indústria brasileira está preparada para automação. A GS1

Brasil – Associação brasileira de Automação – acompanhará

com frequência estes números para avaliar o quanto o país

vem se preparando para as novas tecnologias que já são

realidade em alguns países. Apesar do empresariado

brasileiro estar disposto a investir em novas tecnologias

principalmente de identificação de produtos, entendemos

que isso ocorrerá no longo prazo, pois o país encontra-se

em um momento de cautela.

Como pudemos ver na pesquisa, 66% dos

entrevistados estão dispostos a fazer investimento em

tecnologia e, pelo menos, 75% acreditam na contribuição da

GS1 Brasil para inovação de suas empresas, pois a

Associação tem os instrumentos e conhecimentos

necessários para preparar as organizações brasileiras para

as futuras tecnologias de consumo.

Na próxima edição, já teremos os dados do próximo

estudo. Não deixem de conferir!


