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Em nossa última edição de 2016

falamos sobre a relação do consumidor

com o OmniChannel e que ele já exige

das empresas a integração entre os

canais com informações conexas e

integradas. Nesta primeira edição de

2017, vamos detalhar um pouco mais

sobre o comportamento do consumidor,

como ele vivencia o momento de compra,

quais seus principais interesses e onde

ele busca as informações dos produtos

que pretende adquirir.

Os dados foram obtidos na quarta

edição da pesquisa com consumidores

realizada pela GS1 Brasil em conjunto

com a H2R. Com periodicidade semestral,

ela nos traz informações sobre o uso de

tecnologias e o seu impacto nos hábitos

de compras. A pesquisa contou com a

participação de 362 entrevistados,

maiores de 18 anos com acesso a

smartphones.

Os consumidores veem o

momento de compra como uma mistura

de sentimentos. Enquanto 28% afirmam

que é algo prazeroso, 21% veem como

um momento racional onde uma série de

variáveis devem ser consideradas.

Esses sentimentos variam

bastante com relação a idade dos

entrevistados. Os mais jovens entre 25 e

34 anos veem maior prazer no momento

da compra (36%), e apenas 15%

consideram a razão como principal

sentimento. Enquanto isso, os maiores

de 55 anos consideram que as compras

devem ser realizadas de forma racional

(31%), e o prazer vem em segundo plano

(18%).

Essas informações nos mostram

que mesmo o prazer sendo importante

para boa parte dos entrevistados, a razão

está sempre presente e a compra é algo

para ser feito de forma consciente.



O consumidor quer saber em

detalhes o que ele está comprando e se

está pagando um valor justo por isso.

Entre as principais informações

consideradas no momento de compra, a

qualidade ainda supera itens como preço,

data de validade e prazo de entrega........

Itens como a origem dos produtos,

informações sobre fabricantes e a opinião

de outros consumidores também são de

suma importância e o consumidor tem

utilizado de diversas formas para

conhecer melhor o que consome.

Com a disseminação das

tecnologias, novos aplicativos e

comparativos de produtos, a busca por

informações se tornou simultânea em

diversos canais.

Apesar do hábito de procurar

informações diretamente nas lojas ainda

ser comum para 41% dos entrevistados,

essa não é a única fonte de informações,

33% utilizam aplicativos, 35% buscam a

opinião de amigos e familiares e 91%

pesquisam na internet antes de efetuar

uma compra.

Com tantas formas de se obter

informações, o consumidor procura meios

e fontes confiáveis para ter certeza do que

está adquirindo. Ainda mais quando

grande parte das compras já são

realizadas online ( cerca de 15% dos

entrevistados afirmam comprar

eletrônicos, celulares, computadores e

tablets somente pela internet).

Como um RG funciona para as

pessoas, o Código de Barras dá ao

consumidor a segurança que ele procura

ao comparar e consultar produtos, 58%

dos consumidores associam o código de

barras à identificação do produto.

Ele também associa ao código de

barras os termos: informação (41%)

segurança (40%) e rastreabilidade (39%).

O consumidor percebe e entende

que a melhor maneira de se certificar

sobre o modelo, tipo e medidas do produto

é utilizando o código de barras como

referência.

Além disso, 87% acreditam que o

principal responsável pela informação do

produto é o fabricante.

A GS1 Brasil proporciona aos

associados ferramentas que auxiliam na

gestão de seus produtos. Esta orientação

direciona para uma informação consistente

e padronizada. Estes dados podem auxiliar

em toda a cadeia, do varejo até o

consumidor final. Permitindo que a

informação seja a que o consumidor

espera e confia: a informação oficial de

quem conhece cada detalhe do produto.


