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Em um mercado cada vez mais

competitivo, onde a situação econômica e

política do país passam por um momento

de instabilidade, é essencial que as

empresas estejam preparadas não só

para enfrentar esta fase de forma

equilibrada, mas também para atender

ao seu consumidor da forma mais

eficiente e plena possível.

Nesta edição, trazemos para

vocês a pesquisa realizada pela GS1

Brasil em conjunto com a H2R Pesquisas,

que trata de como as empresas se

relacionam com a automação, inovação e

tecnologia, além da sua visão sobre seus

consumidores e como elas têm se

preparado para atender um público cada

dia mais informado e exigente.

A pesquisa contou com a

participação de 550 empresas de todos

os portes e nas principais capitais do

Brasil, incluindo os setores de alimentos,

saúde e indústria em geral. A margem de

erro é de 4,2%.

Os resultados obtidos mostram

que as empresas já percebem uma maior

exigência do consumidor que está cada

dia mais informado e conectado. Ele

busca informações diversas informações

sobre produtos como procedência, prazo

de entrega, composição e informações

nutricionais. Contudo, as empresas

apontam que as principais exigências

feitas pelo consumidor estão ligadas ao

tripé data de fabricação e validade,

qualidade e preço dos produtos.

Dessa forma, as empresas

procuram atender as demandas do

consumidor com iniciativas mais diretas

como manter as informações dos

produtos atualizadas (89%), e outras

mais elaboradas como a ampliação dos

canais de vendas (64%), investimentos

em tecnologia (64%) e logística reversa

(38%). No entanto, de todas iniciativas,

a que mais se destaca é que 95% dos

entrevistados afirmaram que procuram

melhorar a qualidade dos produtos, nos

mostrando que essa busca é contínua

mesmo em tempos difíceis. Bom para a

empresa, que sofre menores impactos do

mercado e melhor para o consumidor que

tem uma de suas principais exigências

sendo ouvida e considerada.

As empresas também entendem
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que para manter essas iniciativas em

curso, atendendo cada vez mais as

necessidades dos seus consumidores, é

necessário ter processos eficientes,

custos baixos e alta produtividade.

Das empresas entrevistadas, como

mostra o gráfico abaixo, cerca de 70%

acreditam que a automação traz

benefícios como aumento de

produtividade e redução de custos, além

da melhora na qualidade de produtos e

serviços (57%), e maior controle nos

processos (47%). Inclusive algumas

empresas já demonstram interesse em

investir em automação ainda neste ano

com foco em vendas (43%) e

rastreabilidade (32%).

E apesar de encontrarmos

algumas que ponderam os investimentos

por questões de custos e falta de mão de

obra qualificada, 30% delas já enxergam

que essas barreiras fazem parte do

passado, e que não há nada que as

impeça de investir em novos processos

que possam torná-las mais competitivas

no mercado.

As empresas também percebem a

importância de estarem atualizadas e

sempre em movimento, cerca de 82% dos

entrevistados estão predispostos a investir

em tecnologia e inovação. A GS1 Brasil

com seus padrões de captura automática

de dados e troca de informações, pode

contribuir para a inovação das empresas, e

isso já é identificado por 68% delas.

Apesar de simplificar as

necessidades do consumidor no tripé

qualidade, preço e data de fabricação e

validade, as empresas estão atentas ao

que o consumidor busca e identificam que

a melhor forma de satisfazer suas

necessidades vai além da atenção no

atendimento, mas também com a

constante melhoria em produtos e

processos.

Apesar das incertezas, as empresas

acreditam na recuperação da economia e

que somente aquelas atentas às inovações

do mercado e necessidades do

consumidor, poderão desfrutar de um

futuro com possível crescimento e certas

garantias de estabilidade.


