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A GS1 Brasil – Associação Brasileira

de Automação – neste mês traz mais uma

edição do estudo 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 nacional. A pesquisa

também contempla a visão do consumidor

que é o maior beneficiado com a

automação e identificação dos produtos

atualmente.

O infográfico ao lado, elaborado em

conjunto com a equipe de Comunicação,

apresenta a mudança de hábito do

consumidor. Ele, em sua maioria, compra

produtos tanto online como pessoalmente,

retomando o conceito de omni-channel

como falamos na última edição.

Conforme os números, percebe-se

que o consumidor já tem uma forte

percepção de uso hoje dos códigos de

barras e no futuro deseja utilizar ainda

mais. Principalmente porque que o código

de barras será uma grande interface de

comunicação e porta de entrada de dados

para o seu celular, que hoje já está

incorporado no seu cotidiano.



O consumidor deseja

experimentar as tecnologias o quanto

antes, pelo menos 35% deles, são os que

chamamos de early adopters.

Representam aquelas pessoas que, assim

que um novo produto, amparado por

novas tecnologias é lançado, têm o

desejo de experimentar.

Na outra ponta, temos 88% dos

consumidores entrevistados, ou seja, a

grande maioria, que também deseja

utilizar novas tecnologias, mas de

alguma forma elas devem trazer

facilidade no seu dia-a-dia. Um exemplo

foi a adesão ao aplicativo que auxilia o

usuário no trânsito. O Waze se tornou

um dos meios de navegação em mapas

mais populares em todo o mundo, com

mais de 50 milhões de usuários e de

acordo com reportagem da Veja, só em

São Paulo são 1,5 milhão de usuários.

Ganhou fama em 2013 e hoje é um dos

aplicativos mais bem sucedidos, pois

consegue facilitar o dia-a-dia das pessoas.

E este é um exemplo de como a

tecnologia vem mudando a rotina de todos

nós consumidores. Pelo menos 62% dos

entrevistados entendem que no futuro as

novas tecnologias guiadas pela

automação, como a internet das coisas

irão mudar seus hábitos de consumo.

Já é uma realidade entre os

brasileiros estar conectado e usar seu

celular como principal instrumento para

trazer automação no seu dia-a-dia.

Dizemos que já é o primeiro passo da

internet das coisas no cotidiano do

consumidor, que conecta seu celular ao

computador para baixar fotos e fazer

interações, até mesmo com a geladeira

em que pode deixar disponível as receitas

que mais gosta, controlar dietas e fazer

sua lista de compras. Este é o primeiro

passo para percepção do consumidor no

uso da automação. No futuro, não apenas

o celular será o portal de comunicação, terão

muitas novidades tecnológicas que mudarão

significantemente nossa visão atual.


