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A GS1 Brasil – Associação Brasileira

de Automação - iniciará o ano de 2016

com mais uma edição da publicação que

concretiza a visão dos consumidores e das

empresas com relação à identificação de

produtos.

Com este estudo é possível avaliar

como o uso do código de barras está

disseminado no país. Composto por

vários indicadores, os resultados

possibilitam a visão de como está a

automação para identificação de

produtos no Brasil sob a ótica do

empresariado brasileiro. A pesquisa

também contempla a visão do

consumidor que é o maior beneficiado

com a automação e identificação dos

produtos atualmente.

No primeiro trimestre, associados

e mercado serão beneficiados com os

resultados desta publicação, por meio de

uma iniciativa em conjunto com as áreas

de Comunicação, Educação e Negócios,

os números serão divulgados com o

objetivo de auxiliarem as empresas a

conhecerem as principais tendências de

mercado, assim como auxiliá-las a se

prepararem para atender as principais

demandas do consumidor no tema.

Tanto a amostra dos consumidores

como a das empresas são estatisticamente

relevantes para representar o

comportamento do mercado brasileiro.

Por meio do estudo foi possível

perceber, que cada vez mais o

consumidor vai exigir mais dados daquilo

que consome. E o seu smatphone ou

celular será o principal meio em que

conseguirá obter a informação que

deseja. Neste sentido, o consumidor

entende que o código de barras será a

principal fonte de informação para

captura daquilo que ele precisa saber.

De acordo com a pesquisa, o

consumidor entende que usa o código de

barras HOJE para:

92%
Consultar preços dos 
produtos

91%
Fazer pagamentos

84%
Realizar compras no 
supermercado

74%
Realizar compras em lojas

45%
Identificação em lojas



E pretende usar no FUTURO

para:

Isto demonstra a importância do

padrão GS1 na vida do consumidor e o

quanto ficará cada vez mais presente.

Pois o consumidor exige cada vez mais

maior rastreabilidade daquilo que

consome. O paciente quer mais segurança

quando atendido num hospital, recebendo

a dosagem correta do medicamento que

precisa, na hora certa, pela via adequada

e sem riscos. Bem como, cada dia mais,

as donas-de-casa estão preocupadas com

os alimentos que são servidos à mesa da

família, se a origem é segura, se não há

qualquer tipo de agrotóxico que possa

comprometer a saúde da família.

Isso demonstra ainda mais a

interação do consumidor com o código de

barras, hoje, muito mais ligada à consulta

de preços. No futuro, o consumidor quer

que seja o meio principal de interação dele

com o produto.

A GS1 Brasil atenta a esse

movimento, vem trabalhando cada vez mais

para enriquecer de informações o CNP -

Cadastro Nacional de Produtos. Pois é

importante tanto para as empresas como

para os consumidores que exista uma fonte

de informação única no Brasil que contenha

os principais dados dos produtos que

circulam no mercado nacional.

O ano de 2016 será marcado por

esse grande movimento da Organização,

que está se preparando para atender uma

demanda latente do mercado de

informações qualificadas dos produtos.

Será um ganho para os associados GS1

Brasil, seus stakeholders e os

consumidores brasileiros.

Fica transparente na pesquisa, o

quanto o consumidor está atento. Pelo

menos 79% deles, já se mostram

interessados ou muito interessados pelas

informações contidas nos rótulos,

reafirmando ainda mais a necessidade de

uma fonte única de informação, segura e

qualificada. O consumidor está ávido por

mais informações daquilo que consome.

Diante disso, na próxima edição,

traremos mais informações sobre a

perspectiva do consumidor e o quanto o

mercado precisa estar atento às novas

tecnologias e tendências de consumo.

88%
Saber a validade dos 
produtos

83%
Identificação Pessoal

80%
Obter informações dos 
produtos

73%
Rastrear o que consome

68%
Ler o rótulo dos produtos


