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Quem somos

A GS1 Brasil - Associação 
Brasileira de Automação, é 
uma organização 
multissetorial, neutra, sem fins 
lucrativos, que desenvolve e 
mantém os padrões globais 
mais utilizados para uma 
comunicação empresarial 
eficiente, colaborando para o 
processo de automação das 
cadeias de suprimentos, 
desde a matéria-prima até o 
consumidor final.

Nós somos mais 
conhecidos pelo código 
de barras, nomeado pela 
BBC como uma das "50 
coisas que fizeram a 
economia do mundo".

A GS1 tem apoiado o mercado 
no desafio de oferecer dados 
qualificados de produtos para 
melhorar a eficiência, 
segurança e visibilidade das 
cadeias de suprimentos em 
canais físicos e digitais em 
mais de 40 setores.
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58 MIL
SÓ NO BRASIL
SÃO MAIS DE

ASSOCIADOS

PROMOVENDO AUTOMAÇÃO 
COMERCIAL NO BRASIL

ANOS35

ATUA EM
MAIS DE

150
PAÍSES

DE EMPRESAS
USAM  OS PADRÕES 
GS1 NO MUNDO

MAIS DE

2 MILHÕES

É O NÚMERO DE VEZES QUE OS 
CÓDIGOS DE BARRAS SÃO LIDOS 

POR DIA NO MUNDO INTEIRO 

6.000.000.000

ASSOCIADOS
GS1 BRASIL GERAM

18%
DE EMPREGOS

FORMAISOS ASSOCIADOS DA 
GS1 BRASIL REPRESENTAM

31%
PIB DO BRASIL



Pesquisa impactos da
pandemia 4ª Edição

Objetivo
Obter uma 
temperatura/sondagem de 
como as empresas estão se 
comportando e se adaptando 
diante do cenário atual.

Metodologia:
Pesquisa
Quantitativa

Público:
Associados GS1 Brasil
de todas as regiões
e portes.
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8%

10%

06/04 A 15/04

30/05 A 07/06

3º 9%01/06 A 15/06
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MARGEM DE
ERRO



Destaques
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70%
das empresas
afirmam que
sofreram
alguma
redução no
faturamento
da empresa
(85% na primeira
edição)

Metade das 
empresas 
utilizaram a 
redução ou 
remanejamento de 
funcionários como 
uma alternativa ao 
momento de crise. 

Cai o número de 
empresas que 
pretendem reduzir 
a produção nos 
próximos 30 dias.

Cai o número de 
empresas que 
pretendem adiar 
pagamentos à 
fornecedores.

Cresce o total de 
empresas que 
adotaram o 
marketplace e 
e-commerce como 
canal de vendas.



Impacto financeiro
nas empresas

 É possível identificar que com 
o passar dos meses os 
impactos do Corona Vírus têm 
sido menores que no início da 
pandemia. Ainda assim, temos 
a maioria das empresas com 
impactos negativos no seu 
faturamento. As principais 
movimentações desde o início 
da pesquisa foram no número 
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de empresas que afirmavam ter 
tido redução no faturamento 
que passou de 85% na primeira 
edição de abril para 70% em 
julho. Na outra ponta da 
avaliação, vemos 22% das 
empresas afirmando ter seu 
faturamento ampliado no 
período, na primeira edição da 
pesquisa esse número era de 8%. 

1º EDIÇÃO
2º EDIÇÃO
3º EDIÇÃO
4º EDIÇÃO

Variação no faturamento
após o início da pandemia
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Variação nas atividades das empresas

Impactos
operacionais

Da mesma forma que o 
faturamento, as operações das 
empresas têm reagido com o 
passar dos meses. O número 
de empresas com redução 
maior de 20% nas atividades 
caiu de 63% na primeira edição 
para 40% nesta última. O 
número de empresas sem 
alterações em suas operações 
se mantém estável nas últimas 
edições. 

1º EDIÇÃO
2º EDIÇÃO
3º EDIÇÃO
4º EDIÇÃO

Variação nas atividades das empresas
1º EDIÇÃO
2º EDIÇÃO
3º EDIÇÃO
4º EDIÇÃO



Impactos
operacionais

Foi possível notar uma pequena movimentação no número de empresas 
que tiveram redução na entrada de pedidos que passou de 83% na 
primeira edição da pesquisa para 70% nesta última. Ainda assim, para 
quase metade dos entrevistados essa redução foi de mais de 20%. 
Empresas que afirmam não ter sofrido alterações se mantém estável 
desde o início da pesquisa. 

O acesso à matéria prima 
melhorou na comparação com as 
edições anteriores do estudo. No 
início da pandemia,60% da 
empresas afirmavam ter reduzido 
em mais de 20% sua obtenção de 
matéria prima. Nesta edição, esse 
número caiu para 34%.
 Ainda assim, somando as 
empresas com redução no acesso 
à insumos ainda estamos com 
mais da metade das empresas 
passando por dificuldades.  
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Variação nos
pedidos das empresa

AUMENTO
(ATÉ 10%)

AUMENTO
(ATÉ 20%)

AUMENTO
(MAIS DE 20%)

REDUÇÃO
(ATÉ 10%)

REDUÇÃO
(ATÉ 20%)

REDUÇÃO
(MAIS DE 20%)

SEM
ALTERAÇÃO

1º EDIÇÃO

6%

4%

1%

7%

3%

3%

77%

2º EDIÇÃO

1%

4%

0%

7%

4%

13%

69%

3º EDIÇÃO

9%

4%

7%

6%

5%

12%

57%

4º EDIÇÃO

9%

3%

9%

10%

12%

9%

49%

Obtenção de matéria prima
1º EDIÇÃO
2º EDIÇÃO
3º EDIÇÃO
4º EDIÇÃO

Obtenção de matéria prima
1º EDIÇÃO
2º EDIÇÃO
3º EDIÇÃO
4º EDIÇÃO



Impacto nas
operações logísticas

O número de empresas que não 

sofreu impacto em suas operações 

logísticas passou para 30% na 

quarta edição do estudo.

O cenário para o setor passou por 

alterações neste último mês de 

pesquisa. O número de empresas 

que teve crescimento nas 

operações logísticas e de entregas 

passou de 10% na primeira edição 

da pesquisa para 18% na última. 

Por outra perspectiva, o total de 

empresas passou de 73% para 51%.

Isso se torna mais perceptível 

quando observada a queda no 

número de empresas que 

afirmam ter tido uma redução 

maior que 20% nas operações 

logísticas que girava em torno 

de 60% na segunda edição e 

caiu para 32% este mês. 
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Logísticas e entregas

1º EDIÇÃO
2º EDIÇÃO
3º EDIÇÃO
4º EDIÇÃO



Ações emergenciais
nos últimos 30 dias

Nos últimos 30 dias, as ações 
emergências continuam 
diversificadas entre as 
empresas. Economizar em 
serviços essenciais e reduzir 
ou remanejar funcionário 
continuam sendo ações 
adotadas por mais de 50% 
das empresas. Podemos 
destacar o adiamento de 
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Ações emergenciais
nos últimos 30 dias
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Ações nos
últimos 30 dias

1º EDIÇÃO
2º EDIÇÃO
3º EDIÇÃO
4º EDIÇÃO

pagamento à fornecedores que 
na primeira edição era uma 
ação realizada por 48% das 
empresas e reduziu para 29% 
neste mês. Outra 
movimentação de destaque foi 
que 20% das empresas não 
realizaram nenhuma ação 
emergencial nos últimos
30 dias.



Como as vendas
acontecem
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As vendas por meios digitais 
tem sido uma alternativa para 
muitas empresas.

No início da Pandemia, 
tínhamos mais da metade das 
empresas com vendas 
baseadas unicamente no 
mundo físico. Na segunda 
edição notamos uma leve 
movimentação que se 
consolidou na terceira e quarta 
edição do estudo com 48% das 
empresas vendendo de forma 
digital. O uso do WhatsApp 
como única ferramenta digital 

54%

19%

27%

1º EDIÇÃO

51%

19%

30%

2º EDIÇÃO

37%

15%

48%

3º EDIÇÃO

45%

8%

48%

4º EDIÇÃO

VENDAS POR
MEIO DIGITAL

MUNDO FÍSICO
COM WHATSAPP

MUNDO FÍSICO

reduziu no último mês de 
15% para 8%. Essa 
movimentação pode ter sido 
causada pela retomada de 
atividade de alguns setores 
que voltaram às vendas 
presenciais.

Marketplace e E-commerce 
praticamente dobraram sua 
adoção nos últimos 4 meses, 
passando de 14% na primeira 
edição da pesquisa em abril 
para 28% agora em julho. 



Como as vendas
acontecem
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A mesma tendência pode ser 
observada para redes sociais e 
varejos online. O isolamento 
social e a restrição de abertura 
de alguns setores 
impulsionaram uma mudança 
nos canais de vendas. Muitas 
empresas tiveram que se 
adaptar com rapidez aos canais 
digitais para manter suas vendas 
e grande parte delas pode ficar 
nesses meios já que o primeiro 
passo para a digitalização dos 
negócios foi dado.

Principais meios que as empresas estão
recorrendo para vender na pandemia:

1º EDIÇÃO 2º EDIÇÃO 3º EDIÇÃO 4º EDIÇÃO

das empresas 
afirmaram não estar 
conseguindo vender 
seus produtos, na 
primeira edição esse 
volume chegou a 34%.

3%

Importante salientar
que nesta edição,
apenas



Suporte
financeiro

Cerca de um terço das empresas entrevistadas já 
solicitaram algum tipo de empréstimo ou crédito. Desse 
grupo, 80% diz que poderá buscar crédito no futuro. 
Dentre as empresas que não solicitaram crédito ainda, 72% 
não pretendem fazê-lo. 
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27%
solicitaram 

empréstimos
Pretendem 

fazê-lo?

73%
não solicitaram 
empréstimos

Pretendem 
fazê-lo?

Pretendem
fazer um

empréstimo 

SIM
97%

NÃO
3%

SIM
92%

NÃO
8%

SIM
88%

NÃO
12%

3º EDIÇÃO2º EDIÇÃO1º EDIÇÃO

SIM
38%

NÃO
62%

SIM
19%

NÃO
81%

SIM
30%

NÃO
70%

3º EDIÇÃO2º EDIÇÃO1º EDIÇÃO

SIM
28%

NÃO
72%

4º EDIÇÃO

SIM
80%

NÃO
20%

4º EDIÇÃO



Nas ações para os próximos 
30 dias podemos identificar 
uma alteração nas ações das 
empresas. No início da 
pandemia, a maior parte delas 
falavam em reduzir a 
produção e mais de um terço 
pretendia demitir funcionários. 
Com o passar dos meses 
houve uma alteração de 
cenário e hoje a maior parte 
das empresas está focada em 
diversificar os canais de 
vendas e a produção. 

Readaptar processos 
produtivos aparece em 
terceiro lugar com 23% das 
empresas. É possível 
identificar mais de um 
terço das empresas já não 
pretendem realizar novas 
ações para os próximos 
dias, o que pode indicar 
que as atividades dessas 
empresas possam estar 
caminhando para uma 
estabilização.

Visão para os
próximos 30 dias
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Mudanças estimadas pelas
empresas para os
próximos 30 dias

Mudanças estimadas pelas

1º EDIÇÃO
2º EDIÇÃO
3º EDIÇÃO
4º EDIÇÃO



Considerações

Em todos os itens avaliados 
pela pesquisa é possível 
identificar uma evolução 
gradual com o passar das 
edições. Os dois primeiros 
meses foram os mais 
críticos, primeiro com a 
notícia da pandemia que 
gerou uma preocupação 
generalizada e incertezas 
quanto as condutas que 
deveriam ser adotadas e 
depois com a determinação 
da paralização de diversos 
setores. Passados os 
primeiros 2 meses, 
podemos notar que há uma 
movimentação no sentido 
de recuperar a normalidade 
das operações, mesmo 
havendo um caminho longo 
pela frente.

Manter os negócios 
funcionando, mesmo que 
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em um menor ritmo foi a 
prioridade para a maioria das 
empresas e as ações 
realizadas nestes meses 
tiveram foco no tripé: 
Organização de Funcionários 
– Redução de Custos – 
Diversificação de Canais.

Para os próximos 30 dias, as 
empresas estão focadas na 
retomada das atividades. 
Cerca de 40% pretendem 
diversificar a produção e/ou 
canais de vendas. Mais de um 
terço não pretende realizar 
ações emergenciais.

Os desafios continuam sendo 
muitos, ainda assim, as 
empresas procuram se ajustar 
ao momento e pouco a 
pouco estão se 
reestruturando e se 
preparando para o novo 
normal.
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