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Perfil dos Respondentes

A região Sudeste é a 

que apresenta o maior 

números de respondentes (57%), 

seguida pela região Sul com 28%.  

As regiões Norte, Nordeste e Centro 

Oeste juntas somam 16%.

Região:

Os setores com maior participação são:

SP
41%

RJ
4%

SC
9%

PR
8%

RS
10%

ES
2%

MG
10%

Norte, Nordeste e 
Centro Oeste

16%

85% 11% 4%

Pequena Média Grande

29% Alimentos, Bebidas e Tabaco 

11% Têxtil / Vestuário / Moda / Calçados

10% Móveis / Decoração / Utensílios para o lar

8% Cosméticos e Higiene Pessoal

6% Material de Construção

19% Outros

Porte da empresa:
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Recuperação, Evolução 
Financeira e Operacional

Utilização de Canais de 
Vendas 

(físicos e digitais)

Expansão Geográfica: 
Cidades e Estados e 

Países

Ações Estratégicas para o 
Futuro e Investimentos

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

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

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

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

1 2 3 4

Cenários Avaliados

A pesquisa avalia
4 cenários:
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Pedidos

38% das empresas afirmam que 

tiveram aumento nos pedidos no 

terceiro trimestre de 2022. 

A expectativa para o trimestre atual é 

de aumento, o que mostra um 

otimismo 85% das empresas.

PedidosFaturamento Produtividade

A pesquisa também aponta que 38% das 

empresas tiveram aumento no 

faturamento no último trimestre.

A expectativa para 85% das empresas é 

de aumento em suas receitas financeiras 

para o trimestre atual.

Em relação a produtividade, 43% das 

empresas afirmam que tiveram 

aumento no terceiro trimestre. 

Para o 4º trimestre, 84% das empresas 

esperam aumento em sua linha de 

produção.

1. Recuperação, Evolução Financeira e Operacional
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Empresas que vendem seus produtos em site 

próprio ou loja online representam 41%. 

O varejo físico é o canal mais utilizado para 

realizar vendas, sendo utilizado por 62% das 

empresas.

31% informaram que vendem seus produtos por 

meio de marketplaces ou e-commerce.

As redes sociais como Facebook, Instagram, 

Twitter e outras, são uma alternativa de canal de 

vendas para 31% das empresas. 

A soma das porcentagens superam 100% pois a questão possibilita mais de uma escolha

2. Utilização de Canais de Vendas (Físicos e Digitais)

O uso de aplicativos como canal de vendas ainda 

se mostra tímido sendo utilizado por 4% das 

empresas.

O WhatsApp é o canal de vendas digital mais usado 

(38%) em comparação a canais de vendas 

tradicionais como telefone e telemarketing (30%).



© GS1 Brasil 2022
6

Distribuição das vendas 
nacionais e internacionais

92% 

tem a intenção de ampliar as vendas

3. Expansão Geográfica: Cidades, Estados e Países

A maior parte das empresas (64%) vende seus produtos em 
mais de um estado. Dessas, a cada 10 empresas 5 planejam 
ampliar as vendas para outros estados e outras 3 almejam 
exportar para outros países.

19% das empresas realizam vendas em um único estado. 
Dessas, 4 em cada 10 planejam vender em novos estados além 
dos que vendem atualmente.

20% das empresas realizam vendas para outros países e 7 em 
cada 10 pretendem continuar ampliando as vendas 
internacionalmente.

Do total de entrevistados, 4% possuem vendas limitadas a uma 
única cidade. Desses, 7 em cada 10 pretendem vender seus 
produtos em novas cidades.

20% das empresas têm a intenção de ampliar suas vendas para 

outras cidades além das que vendem atualmente.

30% das empresas pretendem exportar para novos países.

Quase metade das empresas (41%), pretendem vender em 
novos estados além dos que vendem atualmente.

Uma parcela de 8% não pretendem ampliar as vendas, o motivo 
mais citados foi: Não ter uma estratégia de ampliação.
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4. Ações Estratégicas para o Futuro e Investimentos

61% dos entrevistados afirmaram que pretendem realizar algum tipo de 

investimento no trimestre atual (outubro, novembro e dezembro) e o 

foco dos investimentos estão ligados a:

Pretensão de investimento 
no 4ª trimestre
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Pesquisa quantitativa, realizada 
com formulário disponibilizado por 
meio do Cadastro Nacional de 
Produtos.

Metodologia

Empresas de todos os setores, 
associadas à GS1 Brasil que 
acessem o Cadastro Nacional de 
Produtos. 

Escopo

Coleta: 10 a 21 de outubro de 2022
Amostra: 680
Margem de erro: 3,7%
intervalo de confiança de 95%.

2ª Trimestre de 2022

Acompanhar de forma trimestral a evolução e as mudanças que forem ocorrendo ao longo do tempo nas indústrias no pós
pandemia, identificando a confiança do empresário na economia e a sua vitalidade.

Objetivo

Detalhes da Pesquisa
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E aí, gostou da pesquisa? 😉

Que tal fazer parte desses resultados no próximo trimestre sendo um colaborador?

A Pesquisa com Associado é realizada periodicamente 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


