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No dia 30 de Junho durante o

evento Brasil em Código foi lançada a

terceira edição do estudo semestral

Consumidores e Empresas: Tendências e

comportamento no mercado nacional.

O Panorama deste mês traz para

vocês os principais resultados do estudo.

Esta edição contou com a

participação de 425 consumidores das

classes A, B, C, D e E, todos usuários de

celulares e smartphones e com uma

margem de erro de 4,8%, o estudo nos

trouxe uma visão ampliada de como a

tecnologia vem influenciando a vida de

pessoas de todas as idades.

O estudo nos mostra que não

importa a idade, hoje temos um

consumidor muito mais conectado e

atento ao mercado.

A utilização de redes sociais,

aplicativos de comunicação e mapas tem

facilitado a vida das pessoas que cada

vez mais procuram automatizar seu dia-

a-dia com novas tecnologias. Tudo o que

o consumidor pode conectar ou acessar

pelo smartphone para agilizar suas

atividades ele está tendente a fazê-lo,

desde o computador (74%) e o relógio

(64%) até monitores de pressão arterial

(50%) e a iluminação da casa (60%)

foram citados pelos entrevistados como

importante ou essencial estarem

conectados a seu celular.

A internet das coisas veio para

ficar e influencia cada vez mais a vida

dos brasileiros, inclusive seus hábitos de

compra. A utilização do celular é

constante e possibilitou um mundo de

informações na palma da mão do

consumidor que está mais exigente e

quer saber o máximo sobre o que

consome.



Segundo a percepção de 72% dos

entrevistados, a decisão de compra é mais

racional do que emocional, e a dupla

preço e qualidade ainda são os principais

itens que sempre ou quase sempre

buscam (86% por informações de

qualidade e 81%, preços).

Para o consumidor, conhecer

informações adicionais sobre produtos

antes da compra é essencial, 83%

utilizam a internet para isso, 41%

preferem ir pessoalmente as lojas, 22%

ainda buscam a opinião de parentes e

amigos e 21% usam aplicativos de

smartphones.

Isso demonstra que a tecnologia

ganhou espaço mas continuará

coexistindo com as compras presenciais.

Quando perguntado as empresas

que participaram da pesquisa, a maioria

(67%) já tem consciência deste cenário, e

conseguem identificar que o consumidor

está mais exigente quanto a qualidade

dos produtos.

Foram pesquisadas 550 empresas

com faturamento superior a R$ 60Mil dos

setores de Alimentos (41%), Indústria

(37%) e saúde (22%), e uma margem de

erro de 4,2%.

Elas também percebem aonde os

consumidores procuram informações e a

importância de ter esses dados

disponíveis nos mais diversos formatos.

O rótulo ainda é o local que as

empresas mais identificam que seus

consumidores procuram informações

(78%), seguido pelo website da empresa

(75%) e as redes sociais (68%).

Os pontos de contato entre a

empresa e o consumidor tendem a crescer

no futuro, segundo a visão das empresas,

principalmente no acesso através de

aplicativos. É nesse momento que as

empresas percebem a importância de ter

as informações de seus produtos

disponíveis de forma clara e acessível a

todos. Os aplicativos e as redes sociais

são as formas mais fáceis de se aproximar

do consumidor final.

Uma maneira eficiente para isso é

a utilização do Cadastro Nacional de

Produtos (CNP), ferramenta criada pela

GS1 Brasil para auxiliar a indústria e o

varejo no cadastro e gerenciamento de

informações. Com a informação de

produtos cadastrada em um único local,

os fabricantes tem a segurança de dados

uniformes e que as informações

compartilhadas sejam com uma única

linguagem e características em todos os

canais. Esta é a GS1 auxiliando o varejo e

fabricantes na busca pela transparência e

segurança para alcançar o consumidor

mais exigente do mercado.
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