




Índice GS1 Brasil de 
Atividade Industrial 

Índice de Automação do 
Mercado Brasileiro e para o 

Consumidor 

Estudo de Tendências para 
consumidores e empresas 

• Intenção de lançamento de 
novos produtos no mercado 

• Abertura por regiões e setores 

• 1º dia útil / Mensal 

• Índice antecedente ao PIM – 
Transformação (IBGE) 

 

• Diagnóstico da automação no 
país 

• Indústria, Comércio/Serviços, 
Consumidor 

• Anual 

• Brasil, Porte, Dimensões 

 

• Uso de código de barras pelas 
empresas 

• Indústria com produtos para o 
consumidor final 

• Avalia o comportamento do 
consumidor e influência para 
decisão de compra 

• Semestral 

www.gs1br.org/dados 



O novo consumidor e o  

fluxo de informações dos produtos 





 O consumidor brasileiro é conectado 

77% dos consumidores dizem recorrer a internet na hora de buscar 

informações sobre produtos e também está crescendo o uso do celular 

no momento pré-compra, quase 40% já o utilizam  



O consumidor é Multitela 

Assistem TV e respondem 
mensagens no celular 
simultaneamente. 
 
Enquanto isso ainda 
buscam informações sobre 
produtos da internet. 



49% 
Marca 

49% 
Informações 

detalhadas do 
produto 

55% 
Diferentes 
opções de 

pagamento 

57% 
Encontrar 

facilmente o que 
procura 

Fatores que impactam na decisão de compra 

44% 
Avaliação de 

outras pessoas 

55% têm preferência por produtos que 

tenham certificações e selos de qualidade 



Preferência e comportamento de consumo 

Compra tanto online quanto na loja 

Prefere ir à loja 

Prefere comprar online 



O consumidor quer disponibilidade 

55% quando não 

encontram o que 

procuram, buscam 

em outra loja  

Somente 9% 
voltam outro dia 

57% querem encontrar 

com facilidade o que 

procuram  



Pode impactar as vendas 

53% empresas afirmam que já perderam 

vendas por indisponibilidade de produto 



Cadastro inconsistente pode gerar perdas 

Problemas mais comuns 
quando há inconsistências no 
cadastro de produtos: 

• Indisponibilidade do produto na 
gôndola 

• Compras emergenciais 

• Atraso no recebimento de produtos 

• Divergência entre pedido e nota 
fiscal 

• Inconsistência no inventário 

• Produtos expostos no local errado 
ou armazenados de forma incorreta 



Como melhorar o fluxo de informações de produtos 



Automação no comércio, é preciso 

Apenas 1 a cada 4 

comércios 

administram as 

frentes de caixa 

junto ao back-office.  

25% das empresas 

pesquisadas identificam o perfil 

dos seus consumidores, destes 

sendo que 73% utilizam esta 

informação para direcionar 

adequadamente as ofertas. 

63% dos comércios 

têm leitor de códigos 

de barras 



Fatores que auxiliam esse fluxo de informações 

IDENTIFICAÇÃO ÚNICA 

Benefícios: 

Reposição continua 

Liberação de pedidos 

Evita perdas e furtos 



Informação correta gera fluidez na cadeia 

É importante que a informação seja consistente e padronizada 

Para gerar maior fluidez na cadeia: 
do fabricante, passando pelo varejo até  

chegar ao consumidor  



Cadastro Nacional de Produtos 

• 17,5 Milhões de produtos 

• Informações fornecidas pelo 

dono da Marca 

• Identificação única 



Informação Consistente da Industria até o Varejo 
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Obrigada! 


