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Iniciamos este ano com o

lançamento do estudo “O uso do código de

barras: empresas e consumidores”, já na

sua 2ª. edição, a GS1 Brasil – Associação

Brasileira de Automação dá início a sua

série histórica. O acompanhamento dos

índices será semestral e mostrará a

aderência da população brasileira e do

empresariado nacional quanto ao uso de

sistemas de identificação.

Como já vínhamos apontando, o

consumidor mudou seu hábito de

consumo, ele não está ligado apenas a

uma canal de compra, ele pode realizar

suas compras pessoalmente ou online, não

existem barreiras para a escolha, o que ele

busca é a melhor experiência e a loja que

melhor o atenda independente do canal

pelo qual ele opte.

Como já falamos em outra edição,

este novo comportamento dos

consumidores caracteriza o novo perfil que

os varejos atuais devem atender e estar

preparados para atuar, o omni-channel.

Mas qual a diferença entre single,

multi, cross e omni-channel? A figura

abaixo montada pela PUC do Rio de

Janeiro explica bem as diferenças.

Single-channel – quando o

varejista disponibiliza apenas um ponto

de contato com o consumidor, que eles

chamam de legado, isto é, loja física e

consumidor diretamente. Na pesquisa,

pudemos perceber que pelo menos 9%

dos consumidores ainda preferem esse

tipo de relacionamento, comprar apenas

pessoalmente diretamente nas lojas.

Multi-Channel – o que pode ser

chamado de “Realidade”, pois é o mais

próximo do que a maioria dos varejos

tem hoje. O consumidor consegue

acessar a mesma loja tanto online como

física, mas elas são independentes entre

si. A operação, logística e estoque em

cada um dos canais de venda são

completamente isolados e não tem

comunicação entre si. Não há relação

direta entre eles.



Cross-channel – esta frente é

menos explorada, porque a fase

subsequente veio para ficar, que é o

omni-channel. Esta fase que é chamada

de aspiração, o consumidor já consegue

relacionar a marca de forma clara com os

múltiplos canais de compra. O varejista

já consegue identificar o seu cliente

nestes diversos pontos, mas não

consegue proporcionar uma experiência

única para ele.

Omni-channel – seria o nirvana,

isto é, o auge do conhecimento, o

consumidor se relaciona com a marca em

si e não com os canais, a percepção de

canal fica em segundo plano. O termo

omni-channel significa em todos os

lugares/canais. A marca reconhece o

cliente em qualquer canal que ele use e

consegue utilizar a informação dele nos

diversos canais que disponibiliza.

Por isso o omni-channel é o

caminho para proporcionar a melhor

experiência de compra para o cliente. A

pesquisa realizada pela GS1 Brasil aponta

que pelo menos 87% dos consumidores

brasileiros já diversificam seus canais

para buscar referências online e comprar

compra,

pessoalmente, como o inverso pode

acontecer também.

Na busca pela melhor experiência

de compra o consumidor busca primeiro

pelo Preço, depois pela Qualidade, em

tempo de crise, o preço sobrepõe a

importância em relação a qualidade, mas a

pontuação entre os dois itens está muito

próxima.

E dependendo do produto que o

consumidor procura, ele se atenta

buscando informações conforme a escala

abaixo, sendo em terceiro lugar a data de

validade em que os padrões GS1

(DataBar, DataMatrix, GS1 128) podem

auxiliar a indústria ou varejo, fornecendo

até informações nutricionais em que o

Cadastro Nacional de Produtos - CNP vai

permitir cada vez mais aos associados GS1

Brasil incluir informações e referências de

seus produtos, permitindo atender a

rastreabilidade e dados adicionais que o

consumidor solicita.

Isto é apenas uma amostra do que o

estudo traz, ele estará disponível em fevereiro

em nosso portal na integra e em breve serão

lançados infográficos que mostrarão mais

sobre os resultados. Não deixe de ler!


