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Por que fazemos pesquisas?

A GS1 Brasil realiza estudos e 
pesquisas sobre tendências 
de mercado com o objetivo 
de promover o conhecimento 
e auxiliar na melhor tomada 
de decisão dos nossos 
associados e da comunidade 
brasileira de negócios.
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Período de 2022* 2º Trimestre 3º Trimestre 4º Trimestre

Metodologia
Pesquisa Quantitativa

Via formulário disponibilizado no Cadastro Nacional de Produtos

Amostra 572 entrevistas 680 entrevistas 511 entrevistas

Margem de erro 
(95% nível de confiança)

4,1 p.p. 3,7 p.p. 4,3 p.p.

Data de realização 11/07 a 20/07/2022 10/10 a 21/10/2022 30/01/ a 11/02/23

Acompanhar a evolução e as mudanças que estão ocorrendo ao
longo do tempo nas indústrias, identificando a confiança do
empresário na economia e a vitalidade dos negócios.Objetivo

*A fim de ampliar a quantidade de respondentes e tornar os resultados mais consistentes, no 2º trimestre de 2022 mudamos a periodicidade da pesquisa de mensal 
para trimestral, por esse motivo está analise não contempla os 3 primeiros meses do ano de 2022.

Sobre a Pesquisa com Associados
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Perfil dos Respondentes

Representatividade por regiãoSetores

Porte

A região Sudeste representou mais da metade 
das empresas respondentes (57%), seguida 
pelas regiões Sul (26%), Nordeste (11%), 
Centro-oeste (5%) e Norte (1%).

Pequena Média Grande

O maior volume das empresas 
respondentes são de pequeno 
porte, 8 em cada 10, o que 
representa a proporção de 
associados GS1 Brasil.

Diversos setores foram ouvidos ao longo de 2022, dentre eles:

▪ Alimentos, Bebidas e Tabaco 
▪ Têxtil / Vestuário / Moda / Calçados
▪ Móveis / Decoração / Utensílios para o lar
▪ Cosméticos e Higiene Pessoal
▪ Material de Construção

Entre outros...
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Cenários Avaliados

Evolução Financeira e 
Operacional

A intenção desse 
cenário é identificar as 
mudanças que 
ocorreram ao longo do 
tempo com relação às 
operações, vendas e 
faturamento

Canais de Vendas 

(físicos e digitais)

A intenção desse cenário 
é identificar a 
diversificação de uso dos 
canais de vendas tanto 
físicos como digitais

1 2

Expansão Geográfica: 
Cidades, Estados e 

Países

A intenção desse cenário 
é identificar a capacidade 
das vendas já que as 
barreiras físicas estão 
diminuindo e, se há uma 
tendência de ampliação 
geográfica

Ações Estratégicas para 
o Futuro

Este último cenário visa 
trazer uma visão de 
futuro (confiança) das 
empresas, identificando 
possíveis áreas de 
investimentos

3 4
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Cenário Avaliado

Evolução Financeira 
e Operacional

A intenção desse 
cenário é identificar as 
mudanças que 
ocorreram ao longo do 
tempo com relação às 
operações, vendas e 
faturamento

Canais de Vendas 

(físicos e digitais)

A intenção desse cenário 
é identificar a 
diversificação de uso dos 
canais de vendas tanto 
físicos como digitais

1 2

Expansão Geográfica: 
Cidades, Estados e 

Países

A intenção desse cenário 
é identificar a capacidade 
das vendas já que as 
barreiras físicas estão 
diminuindo e, se há uma 
tendência de ampliação 
geográfica

Ações Estratégicas para 
o Futuro

Este último cenário visa 
trazer uma visão de 
futuro (confiança) das 
empresas, identificando 
possíveis áreas de 
investimentos

3 4
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Questionados sobre como havia sido o desempenho na 

Entrada de Pedidos, observamos que o 4º trimestre 

apresentou um desempenho inferior em relação ao 3º 

trimestre. Já o 3º trimestre apresentou um aumento no 

desempenho em relação ao 2º trimestre.

Evolução Financeira e Operacional em 2022

Desempenho no trimestre Expectativa de desempenho 
ao longo dos trimestres

Ao longo de 2022, as empresas mostram-se otimistas quando 

questionadas sobre como esperam ser o desempenho nos 

próximos 3 meses, 8 em cada 10 esperam aumento na 

Entrada de Pedidos.

ENTRADA DE PEDIDOS

Aumento Sem alterações Queda
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Evolução Financeira e Operacional em 2022

FATURAMENTO

Desempenho no trimestre Expectativa de desempenho 
ao longo dos trimestres

Aumento Sem alterações Queda

Assim como na Entrada de Pedidos, observamos que  o 

desempenho no Faturamento do 4º trimestre foi inferior 

em relação ao 3º trimestre. E o 3º trimestre comparado 

ao 2º trimestre apresentou ligeiro aumento.

Em relação ao Faturamento ao longo de 2022, as empresas 

mostram-se otimistas quando questionadas sobre como 

esperavam ser o desempenho nos próximos 3 meses.
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Evolução Financeira e Operacional em 2022

PRODUTIVIDADE

Desempenho no trimestre Expectativa de desempenho 
ao longo dos trimestres

Aumento Sem alterações Queda

A Produtividade foi outro ponto que as empresas também 

mostraram-se otimistas, 4 em 5 empresas disseram que 

esperavam aumento no desempenho para os próximos 3 

meses.

Em relação ao desempenho da Produtividade, 

observamos que tem se mantido estável ao longo dos 

trimestres, para cerca de 44% dos entrevistados.
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Cenário Avaliado

Evolução Financeira e 
Operacional

A intenção desse 
cenário é identificar as 
mudanças que 
ocorreram ao longo do 
tempo com relação às 
operações, vendas e 
faturamento

Canais de Vendas 

(físicos e digitais)

A intenção desse cenário 
é identificar a 
diversificação de uso dos 
canais de vendas tanto 
físicos como digitais

1 2

Expansão Geográfica: 
Cidades, Estados e 

Países

A intenção desse cenário 
é identificar a capacidade 
das vendas já que as 
barreiras físicas estão 
diminuindo e, se há uma 
tendência de ampliação 
geográfica

Ações Estratégicas para 
o Futuro

Este último cenário visa 
trazer uma visão de 
futuro (confiança) das 
empresas, identificando 
possíveis áreas de 
investimentos

3 4
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Canais de Vendas (físicos e digitais) em 2022

Ao longo de 2022, pesquisamos quais foram os canais de venda mais utilizados pelas empresas, dentre as opções: 

marketplaces ou e-commerce, redes sociais, site próprio ou loja online, telefone / telemarketing, WhatsApp e varejo 

físico. E para todos, observamos que a distribuição vem estável no último ano.

Os mais citados para a comercialização dos produtos foram varejo físico, site próprio ou loja online e WhatsApp.

A comercialização dos produtos 

no varejo físico ainda é a opção 

mais adotada pelas empresas, 3 

em cada 5 optam em vender 

desta forma.

A venda dos produtos por meio 

digital como site próprio ou loja 

online é o segundo canal mais 

citado pelas empresas, sendo 

utilizado por 2 a cada 5 

empresas.

O terceiro canal mais utilizado 

para a comercialização dos 

produtos foi o WhatsApp, sendo a 

opção para ⅓ das empresas.

Análise baseada nos resultados das pesquisas aplicadas no 2º, 3º e 4º trimestre de 2022.

Varejo Físico
Site Próprio ou

Loja Online
WhatsApp
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Cenário Avaliado

Evolução Financeira e 
Operacional

A intenção desse 
cenário é identificar as 
mudanças que 
ocorreram ao longo do 
tempo com relação às 
operações, vendas e 
faturamento

Canais de Vendas 

(físicos e digitais)

A intenção desse cenário 
é identificar a 
diversificação de uso dos 
canais de vendas tanto 
físicos como digitais

1 2

Expansão 
Geográfica: Cidades, 

Estados e Países

A intenção desse cenário 
é identificar a capacidade 
das vendas já que as 
barreiras físicas estão 
diminuindo e, se há uma 
tendência de ampliação 
geográfica

Ações Estratégicas para 
o Futuro

Este último cenário visa 
trazer uma visão de 
futuro (confiança) das 
empresas, identificando 
possíveis áreas de 
investimentos

3 4
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Vendas internacionais: Ao longo dos trimestres avaliados aproximadamente 20% 
das empresas disseram que vendem seus produtos em outros países. Desses, 7 em 
cada 10 pretendem continuar a expansão das vendas para novos países.

Vendas no Brasil: No 4º trimestre de 2022, observamos que 67% das empresas 
vendem seus produtos em mais de um estado no Brasil, metade pretende ampliar as 
vendas para novos estados e ⅓ pretende exportar para novos países.

Vendas em um único estado: Duas em cada 10 empresas entrevistadas possuem 
suas vendas limitadas para apenas 1 estado e ao longo dos três trimestres avaliados, 
observamos que ⅓ das empresas possuem a intenção de vender em novo estados.

Vendas em uma cidade: Observamos que apenas 6% das empresas possuem 
vendas limitadas a uma única cidade. Ao longo de 2022, 80% disseram que 
pretendem ampliar os locais de vendas.

Expansão Geográfica em 2022

(Cidades, Estados e Países )

Distribuição das vendas nacionais e internacionais

Análise baseada nos resultados das pesquisas aplicadas no 2º, 3º e 4º trimestre de 2022.
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Expansão Geográfica em 2022

(Cidades, Estados e Países )

foi a média de empresas que 

afirmaram terem a intenção em 

ampliar as vendas.

92%

Análise baseada nos resultados das pesquisas aplicadas no 2º, 3º e 4º trimestre de 2022.

A pesquisa identificou que em cada 10 empresas...

4 tinham a intenção em vender em novos estados

3 tinham a intenção em vender em novos países

2 tinham a intenção em vender em novas cidades

1 não tinha a intenção em ampliar as vendas

Intenção em ampliar as vendas
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Cenário Avaliado

Evolução Financeira e 
Operacional

A intenção desse 
cenário é identificar as 
mudanças que 
ocorreram ao longo do 
tempo com relação às 
operações, vendas e 
faturamento

Canais de Vendas 

(físicos e digitais)

A intenção desse cenário 
é identificar a 
diversificação de uso dos 
canais de vendas tanto 
físicos como digitais

1 2

Expansão Geográfica: 
Cidades, Estados e 

Países

A intenção desse cenário 
é identificar a capacidade 
das vendas já que as 
barreiras físicas estão 
diminuindo e, se há uma 
tendência de ampliação 
geográfica

Ações Estratégicas 
para o Futuro

Este último cenário visa 
trazer uma visão de 
futuro (confiança) das 
empresas, identificando 
possíveis áreas de 
investimentos

3 4
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Ações Estratégicas para o Futuro

foi a média de empresas que 

afirmaram terem a intenção de 

realizarem investimentos para 

aumentar as vendas ou 

produtividade nos próximos 

meses.

61% Mais da metade (54%) tem a intenção em focar os 
investimentos em Marketing e Produtos.

22% tem a intenção em focar os investimentos em 
Infraestrutura e Logística.

Também foi identificada em menor proporção a 
intenção de investimentos em Vendas online, 
Capacitação e Contratação de Pessoal.

Intenção de investimentos para aumentar as 
vendas ou produtividade
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E aí, gostou da pesquisa? 😉

Que tal fazer parte desses resultados em 2023 sendo um parceiro?

A Pesquisa com Associado é realizada trimestralmente e fica disponibilizada no Cadastro Nacional de Produtos assim 

que você acessa a página inicial. Ela é simples, rápida e nos ajuda a compreender a sua empresa e como podemos 

te ajudar a decolar.

Ah! Também é ótimo para você ter novas ideias para os seus negócios e prosperar muito!

Esperamos poder contar com a sua participação nas próximas rodadas. 

Até lá e ótimos negócios!
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Obrigado!

Pesquisa & Desenvolvimento
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