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COVID-19 – Retomada Econômica pela perspectiva
das empresas

Sondagem on-line
•

70 empresas participantes

•

51% grande empresa; 23% média empresa;13% pequena empresa; 7% microempresa; 6% preferiu não
informar

•

76% empresas do Sudeste; 16% empresas do Sul, 4% empresas do Nordeste; 3% empresas do CentroOeste; 1% empresas do Norte

•

59% serviço, 33% indústria e 8% infraestrutura

•

57% homem, 43% mulher

Período do trabalho de campo
11 a 20 de maio de 2020

RETOMADA ECONÔMICA –
FOCO NO HOJE
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A maioria das empresas acredita que a COVID-19 terá impacto
negativo no seu setor de atuação
Baixo Impacto
Positivo
3%

Impacto Positivo
Moderado
8%

Baixo Impacto
Negativo
10%

Alto Impacto
Negativo
43%

89

%

das organizações acreditam que
a crise da COVID-19 terá
Impacto Negativo
Moderado
36%

impacto negativo.

PERCEPÇÃO SOBRE O NÍVEL DE IMPACTO DA COVID-19 NO SEGMENTO DE ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

O impacto negativo está sendo percebido mais pelas
microempresas. A maioria das médias sente um impacto
negativo moderado

100

%

44

%

Das micros empresas
acreditam que a COVID-19 terá

Das médias empresas
acreditam que a COVID-19 terá

alto impacto negativo.

impacto negativo moderado.

43

% no

geral

36

% no

geral

PERCEPÇÃO SOBRE O NÍVEL DE IMPACTO DA COVID-19 NO SEGMENTO DE ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

O setor de infraestrutura tem uma percepção de que o impacto
será menor do que os outros segmentos

46

%

48

%

A maioria de serviços acreditam
que a COVID-19 terá alto

A maioria da indústrias
acreditam que a COVID-19 terá

impacto negativo.

alto impacto negativo.

43

43

% no

geral

% no

geral

PERCEPÇÃO SOBRE O NÍVEL DE IMPACTO DA COVID-19 NO SEGMENTO DE ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO

66

%

A maioria das empresas do
setor de infraestrutura acredita
que a COVID-19 terá impacto

negativo moderado.

36

% no

geral

A dificuldade de prever os impactos atuais e futuros é o que mais
tem afetado o negócio
Baixa previsibilidade para definição de metas e estratégias
Baixa previsibilidade dos riscos do atual momento e futuro pós-COVID

Perda de Clientes
Dificuldade para manter ou elevar a participação de mercado
Dificuldade para manter empregos dos colaboradores
Indisponibilidade de caixa
Dificuldade na manutenção do bem-estar dos colaboradores
Indisponibilidade de linhas de crédito
Descontinuidade de fornecedores e cadeia de suprimentos
Redução de consumo de itens não essenciais
Não ter incorporado a transformação digital no negócio

Dificuldade para incorporar e cumprior compromissos com os ODS…
Baixo nível de gestão das despesas e custos
Não ter incorporado inovações nos processos do negócio
Equipe não capacitada para cenário atual
Não há governança que me apoie nesse momento
Outros
0

ASPECTO MAIS CRÍTICO E QUE ESTÁ AFETANDO O NEGÓCIO
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A expectativa da maioria das empresas é que demore de 1 a 2
anos para os resultados voltarem ao que eram antes da Covid-19
Prefere não
responder
9%

Mais de dois anos
10%
Entre um ano e dois
anos
31%

31

%

das organizações acreditam que

vai demorar entre um e dois
anos para atingir os mesmos

Em até seis meses
21%

níveis de resultado.

Entre seis meses e
um ano
29%

EXPECTATIVA DE PRAZO DE ATINGIMENTO DOS MESMOS NÍVEIS DE RESULTADO QUE O NEGÓCIO TINHA EM
DEZEMBRO DE 2019

Os setores de indústria e infraestrutura acreditam que a
recuperação será mais rápida que a média das empresas

35

%

do setor da Indústria acredita que
em até 6 meses conseguirá
atingir os mesmos níveis de
resultado.

21

% no

geral

50

%

do setor de Infraestrutura acredita
que vai demorar entre 6
meses e um ano para atingir os
mesmos níveis de resultados.

29

% no

geral

EXPECTATIVA DE PRAZO DE ATINGIMENTO DOS MESMOS NÍVEIS DE RESULTADO QUE O NEGÓCIO TINHA EM
DEZEMBRO DE 2019

A maioria das organizações tem um comitê para gerenciar a crise
relacionada à Covid-19
Discordo plenamente
6%

Não sei ou prefiro não
responder
1%

Discordo na maior
parte
4%
Concordam plenamente e concordam na maior parte

Concordo na maior
parte
26%

89
Concordo plenamente
63%

das organizações possuem um
comitê de gestão de crise,
mesmo que não seja completo.

"Nossa organização possui um comitê de gestão da crise, que pode incluir monitoramento dos casos
de COVID-19 na empresa, políticas elaboradas, comunicação com fornecedores etc."

%

Adiamento de pagamentos de impostos e\ou taxas e encargos trabalhistas
são as medidas mais adotadas para gerenciar o fluxo de caixa
Adiamento de pagamento de impostos e/ou taxas

Adiamento de pagamento de encargos trabalhistas
Outros
Adiamento de pagamento a fornecedores
Nenhuma medida está sendo tomada
Redução unilateral de salários
Eliminação ou redução de créditos a compradores/consumidores
Não sei ou prefiro não responder
Demissão de funcionários
0
MEDIDAS ADOTADAS PARA GERENCIAMENTO DE FLUXO DE CAIXA
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As micro, que se dizem mais impactadas, e médias, que se dizem menos
impactadas, são as que estão tomando menos medidas para gerenciar o
fluxo de caixa

19

%

Das médias estão adiando pagamento
de impostos e\ou taxas, principal
medida utilizada pelas empresas.

60

Das micros não estão tomando
nenhuma medida.

13
28

% no

geral

MEDIDAS ADOTADAS PARA GERENCIAMENTO DE FLUXO DE CAIXA

%

% no

geral

1 em cada 4 empresas ainda não está utilizando nenhuma medida
governamental
Postergação de impostos

Nenhuma medida foi adotada

Acordos trabalhistas

Renegociação de prazos com instituições financeiras

Não sei ou prefiro não responder

Linhas de créditos especiais

Outras
0
MEDIDAS GOVERNAMENTAIS ADOTADAS
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O setor de serviços foi o que menos utilizou medidas
governamentais

41

%

do setor de Serviços não
adotou nenhuma medida
governamental.

25

% no

geral

MEDIDAS GOVERNAMENTAIS ADOTADAS

50

%

do setor de Infraestrutura
renegociou os prazos com
instituições financeiras.

11

% no

geral

RETOMADA ECONÔMICA –
FOCO NO AMANHÃ
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A maioria das empresas possui plano, estratégico e tático, para
a retomada
Discordo na maior
parte
10%

Discordo plenamente
1%

Concordo
plenamente
36%

Concordam plenamente e concordam na maior parte

89

%

das organizações já estão se

preparando para a retomada.

Concordo na maior
parte
53%

“Nossa empresa possui um plano de trabalho (estratégico e tático) para a retomada."

Para a maioria das empresas, o sucesso no cenário pós-COVID-19
passa por ter estratégias conectadas com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)
Discordo na maior
parte
4%

Não sei ou prefiro
não responder
1%

Concordam plenamente e concordam na maior parte

Concordo
plenamente
43%

95

%

das organizações acreditam que o
Concordo na maior
parte
52%

sucesso no cenário pós-COVID-19
está conectado aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.

Organizações que possuem estratégias e processos de negócio conectados com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) possuem maior probabilidade de enfrentar com sucesso o cenário pós-COVID-19."

TEMAS PRIORITÁRIOS NO PROCESSO DE RETOMADA
Ter ações para fidelizar os clientes atuais e conquistar novos
Gerenciar os riscos do atual momento e futuro pós-COVID
Bem-estar dos colaboradores e saúde física e emocional
Incorporar inovações nos processos e modelos de negócio
Definir estratégias e metas para 2020 e para os próximos anos
Capacitar a equipe para esse novo normal

Manter ou elevar a participação de mercado
Incorporar uma transformaçãp digital no negócio
Incorporar e cumprir compromissos com os ODS (Objetivos de…
Incorporar e/ou manter práticas de governança corporativa
Disponibilidade e gestão de fluxo de caixa
Atrair e reter os colaboradores-chave
Aprimorar a gestão de despesas e custos
Manter emprego dos colaboradores
Gerenciar fornecedores e cadeia de suprimentos

Disponibilidade de linhas de crédito
Incentivar o consumo
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DIMENSÕES DA EMPRESA QUE TERÃO ALTERAÇÕES
SIGNIFICATIVAS NOS PRÓXIMOS 6 MESES
Inovação nos processos e modelos de negócios
Gestão estratégica
Transformação digital

Bem-estar dos colaboradores e saúde física e emocional
Gestão de riscos
Gestão financeira
Fidelização e experiência do cliente
Relações de trabalho
Marca e reputação
Competências e o novo perfil dos funcionários
Governança corporativa
Gestão da cadeia de suprimentos
Agenda 2030 da ONU e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
Aquisição de novos negócios
Outras
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A maioria das empresas acredita que a crise vai durar
mais de 1 ano
Não sei ou prefiro Entre 1 e 2 meses
1%
não responder
3%
Entre 2 e 3 meses
3%

Entre 3 e 6 meses
27%

Mais de 12 meses
39%

39

%

das organizações acredita que a
crise da Covid-19 vai durar

mais de um ano.

60% das microempresas acredita que
vai durar mais de um ano.
Entre 6 e 12 meses
27%

DURAÇÃO DA CRISE TENDO COMO REFERÊNCIA O DIA 10 DE MAIO

A maioria das empresas do setor
industrial, 43%, acredita que a crise vai
durar entre 3 e 6 meses.

Home office aparece como principal tema que deve ser discutido
para uma atuação pós-COVID-19
Home office é mencionado em

50
48
20

% das médias empresas

INFRAESTRUTURA

1 Home office
2 saúde e bem-estar dos colaboradores
INDÚSTRIA

% das grandes empresas
% das pequenas empresas

Não mencionado entre as
microempresas

NOVOS TEMAS DISCUTIDOS NAS EMPRESAS DEPOIS DA PANDEMIA

1 Home office
2 Novas formas de trabalho
SERVIÇOS

1 Home office
2 Transformação digital
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