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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.

SÓ NO BRASIL
SÃO MAIS DE

58 MIL

ASSOCIADOS

ATUA EM
MAIS DE

150
PAÍSES
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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.

6.000.000.000

É O NÚMERO DE VEZES QUE OS
CÓDIGOS DE BARRAS SÃO LIDOS
POR DIA NO MUNDO INTEIRO

ANOS

ASSOCIADOS
GS1 BRASIL GERAM

PROMOVENDO AUTOMAÇÃO
COMERCIAL NO BRASIL

OS ASSOCIADOS DA
GS1 BRASIL REPRESENTAM

31%
PIB DO BRASIL

18%

DE EMPREGOS
FORMAIS

MAIS DE

2 MILHÕES
DE EMPRESAS
USAM OS PADRÕES
GS1 NO MUNDO
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Pesquisa impactos da
pandemia 6ª Edição
Objetivo
Obter uma
temperatura/sondagem de
como as empresas estão se
comportando diante do
cenário de pandemia.

Metodologia:

Pesquisa
Quantitativa

Público:

COLETA

Associados GS1 Brasil
de todas as regiões
e portes.

EDIÇÃO

PERÍODO DE
CAMPO

MARGEM DE
ERRO

1º

06/04 A 15/04

8%

2º

30/04 A 07/05

10%

3º

01/06 A 15/06

9%

4º
5º

30/06 A 07/07
30/07 A 11/08

9%
9%

6º

01/09 A 04/09

8%
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Destaques

54%

das empresas
sofreram
redução no
faturamento
com a
Pandemia.

(85% na primeira
edição)

Cai o número de
empresas que
reduziram a
contratação de
serviços.

Cai o número de
empresas que
pretendem
renegociar os
contratos.

Cai o número de
empresas que
pretendem adiar
pagamento a
fornecedores.

Cresce o total de
empresas que
adotaram o
marketplace e
e-commerce como
canal de vendas.
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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
mais da metade das empresas
com impactos negativos no
seu faturamento. As
movimentações desde o início
da pesquisa são percebidas no
número de empresas que

afirmavam ter tido redução no
faturamento que passou de 85%
na primeira edição de abril para
54% em setembro. Na outra
ponta da avaliação, vemos 36%
das empresas afirmando ter seu
faturamento ampliado no
período, na primeira edição esse
número era de 8%. Cerca de 11%
informam não terem sofrido
alterações de faturamento nos
últimos 30 dias.

Variação no faturamento
após o início da pandemia
1º EDIÇÃO
2º EDIÇÃO
3º EDIÇÃO
4º EDIÇÃO
5º EDIÇÃO
6º EDIÇÃO
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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% em
julho e 34% em setembro.
.

Variação nas atividades das empresas
1º EDIÇÃO
2º EDIÇÃO
3º EDIÇÃO
4º EDIÇÃO
5º EDIÇÃO
6º EDIÇÃO
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Impactos
operacionais
Foi possível notar uma movimentação no número de empresas que tiveram
redução na entrada de pedidos que passou de 83% na primeira edição da
pesquisa para 57% nesta última. Ainda assim, para 37% dos entrevistados
essa redução foi acima de 20%. Empresas que afirmam não ter sofrido
alterações se mantém estável desde o início da pesquisa por volta de 10%.

O acesso à matéria prima tem
melhorado com o passar dos
meses. No início da pandemia,
cerca de 77% das empresas
afirmavam ter reduzido em mais de
20% sua obtenção de matéria
prima. No mês de setembro esse
número caiu para 37%.
Ainda assim, somando as
empresas com redução no acesso a
insumos ainda estamos com 57%
das empresas passando por
dificuldades.
Empresas que afirmaram não ter
alterações mantém o patamar
desde o início da pesquisa.

Variação nos
pedidos das empresa
1º EDIÇÃO 2º EDIÇÃO 3º EDIÇÃO 4º EDIÇÃO 5º EDIÇÃO 6º EDIÇÃO

AUMENTO

6%

1%

9%

9%

13%

16%

AUMENTO

4%

4%

4%

3%

9%

11%

AUMENTO

(ATÉ 10%)

1%

0%

7%

9%

2%

7%

SEM
ALTERAÇÃO

7%

7%

6%

10% 11%

10%

REDUÇÃO

3%

4%

5%

12%

6%

11%

REDUÇÃO

3%

13% 12%

9%

12%

9%

(MAIS DE 20%)

(ATÉ 20%)

(ATÉ 10%)

(ATÉ 20%)

REDUÇÃO

(MAIS DE 20%)

77% 69% 57% 49% 46% 37%

Obtenção de matéria prima
1º EDIÇÃO
2º EDIÇÃO
3º EDIÇÃO
4º EDIÇÃO
5º EDIÇÃO
6º EDIÇÃO

07

Impacto nas
operações logísticas
O impacto nas operações

em setembro 46% das empresas

logísticas das empresas

com redução nas operações

apresentava no início da pesquisa

logísticas. O número de

redução nas atividades para mais

empresas que não sofreu

de 70% das empresas. À partir do

impacto em suas operações

mês de junho, esse cenário

logísticas retornou ao patamar

começou a se alterar, atingindo

de 30% no mês de setembro.

Logísticas e entregas
1º EDIÇÃO
2º EDIÇÃO
3º EDIÇÃO
4º EDIÇÃO
5º EDIÇÃO
6º EDIÇÃO
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Ações emergenciais
nos últimos 30 dias
Nos últimos 30 dias, as ações
emergências continuam
diversificadas entre as
empresas, mas com menor
intensidade, já que 23% das
empresas não realizaram
nenhuma atividade
emergencial no período.
Economizar em serviços
essenciais e reduzir ou
remanejar funcionários têm
sido as ações mais comuns
entre as empresas. Podemos
destacar o adiamento de
pagamento à fornecedores
que na primeira edição era
uma ação realizada por 48%
das empresas e reduziu para
24%. Outra movimentação de
destaque foi o
replanejamento de
pagamentos, que no início da
pandemia tinha sido adotado
por 59% das empresas e no
último mês, passou
para 26%.

Ações nos
últimos 30 dias
1º EDIÇÃO
2º EDIÇÃO
3º EDIÇÃO
4º EDIÇÃO
5º EDIÇÃO
6º EDIÇÃO
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Como as vendas
acontecem

Marketplace e E-commerce vem se destacando desde o início
do estudo, sua adoção nos últimos meses, passou de 14% na
primeira edição da pesquisa em abril, para 30% em setembro.
Principais meios que as empresas estão
recorrendo para vender na pandemia:
1º EDIÇÃO 2º EDIÇÃO 3º EDIÇÃO 4º EDIÇÃO 5º EDIÇÃO 6º EDIÇÃO

31%

31%

47%

44%

25%

25%

27%

30%

42%

45%

61%

65%

44%

40%

1%

2%
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Como as vendas
acontecem
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 o
relacionamento com o cliente e
se manter no mercado, essa
estratégia parece que vai se
consolidar, tendo em vista os
resultados obtidos.

Um dado importante
desta edição,
é que apenas

2%

das empresas
afirmaram não estar
conseguindo vender
seus produtos, na
primeira edição esse
volume chegou a 34%.
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Suporte
financeiro
Ainda nessa edição, cerca de um quarto das empresas
entrevistadas já solicitaram algum tipo de empréstimo
ou crédito. Desse grupo, 57% diz que poderá buscar
crédito no futuro. Dentre as empresas que não
solicitaram crédito ainda, 57% não pretendem fazê-lo.

27%

solicitaram
empréstimos

Pretendem
fazer um
empréstimo

73%

não solicitaram
empréstimos
Pretendem
fazê-lo?

Pretendem
fazê-lo?

SIM

57%

NÃO

43%

6º EDIÇÃO

SIM

43%

NÃO

57%
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Visão para os
próximos 30 dias
Nas ações para os próximos
30 dias podemos identificar
que a diversificação de canais
de vendas ainda é a maior
ação aderida pelas empresas,
mesmo com a redução em
comparação ao mês anterior.
Essa movimentação pode
ocorrer principalmente pois
boa parte das empresas já
estão com seus canais
diversificados, atuando tanto
de forma presencial como de
forma digital para atingir seus
clientes. As empresas que não
pretendem realizar nenhuma
ação nos próximos 30 dias,
voltou ao patamar de julho
com cerca de 32% delas
afirmando que não irão
realizar novas ações.

Mudanças estimadas pelas
empresas para os
próximos 30 dias
1º EDIÇÃO
2º EDIÇÃO
3º EDIÇÃO
4º EDIÇÃO
5º EDIÇÃO
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Considerações
Com 6 meses de
acompanhamento foi
possível observar as ações e
reações das empresas desde
o anúncio da pandemia e
início do lockdown. Nos dois
primeiros meses, os
resultados nos mostraram a
insegurança e temor dos
empresários frente a um
cenário totalmente
desconhecido e incerto.
Ao longo dos meses
seguintes, notamos uma
mudança no
comportamento e confiança
dos empresários.
Alternativas foram buscadas
e encontradas como a
diversificação de produção e

de canais de compra,
acelerando a adoção das
vendas digitais por todo o
país.
Os impactos financeiros e
operacionais ainda são
grandes, mas podemos
afirmar com base nos
resultados que as empresas
estão reagindo, retomando de
forma gradual as atividades,
com um destaque à ¼ das
empresas que afirmam não ter
realizado ações emergenciais
no último mês e cerca de um
terço que não planeja ações
para os próximos 30 dias.
Nenhuma empresa afirmou ter
a possibilidade de
encerramento de atividades.
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