
Pesquisa COVID-19

1) Atua no setor de:

48.48% Serviços

48.48% Industria

3.03% Comércio

2) Em uma escala de 1 a 10, qual será o tamanho do impacto da epidemia do COVID-19 em seu negócio?

(Sendo 1 o menor e 10 o maior)

6.06% 1

6.06% 2 

3.03% 3

9.09% 4

6.06% 5

6.06% 6

12.12% 7

12.12% 8

24.24% 9

15.15% 10

3) Este impacto acontecerá em quanto tempo?

9.09% Indeterminado

21.21% De 1 a 3 meses

69.7% Já está acontecendo 

4) Comparando com a crise de 2008, como você vê a crise do coronavírus para o mundo dos negócios?

15.15% Menos abrangente 

6.06% Igualmente abrangente 

78.79% Mais abrangente

5) Sobre vendas:

A: Como esta a situação das vendas nesse período de paralisação?

15.15% Igual

78.79% Pior (se for essa opção assinale abaixo)

B: Qual o impacto negativo nas vendas da sua empresa?

18.18% de 0 à 10% 

9.09% de 11% à 20% 

3.03% de 31% à 40% 

3.03% de 41% à 50% 

9.09% de 51% à 60% 

12.12% de 71% à 80% 

12.12% de 81% à 80%

12.12% de 81% à 90% 

15.15% de 91% à 100%

6) Na lista abaixo, clique sim nos problemas aos quais sua empresa tem enfrentado



60.61% Queda na demanda por produtos 

21.21% Dificuldade em conseguir insumos e matérias-primas

18.18% Dificuldade na logística de transportes

21.21% Redução da oferta de capital de giro no sistema financeiro

21.21% Produção interrompida 

42.42% Dificuldade para prosseguir com os pagamentos de rotina 

30.3% Redução na produção 

63.64% Cancelamento ou suspensão de vendas 

51.52% Solicitações para prorrogação nos recebimentos 

3.03% Cheques devolvidos, por falta de fundos, contra ordem 

K: Outros (favor descrever)

- Nós fazemos eventos e nesse período estava tudo planejado para o Festival Cultural e Gastronômico 

do Nesse período estava tudo planejado para a realização do FESTIVAL CULTURAL E GASTRONÔMICO DO 

Nesse período estava tudo planejado para a realização do FESTIVAL CULTURAL E GASTRONÔMICO DO 

- Aumento da inadimplência

- Reprogramação de entregas

- Cancelamentos dos contratos com faturamentos fixos.

- Desvalorização cambial do Real frente as moedas estrangeiras

- Clientes sem pagar , FIDCS interromperam operações de desconto de duplicatas , embora 

anteriormente usássemos muito pouco , os títulos que temos em carteira para recebimento ou estão 

- Adiantamento na contratação de serviços e fechamento de projetos.

7) Já estão sendo tomadas medidas de contenção de gastos, reavaliações estratégicas, incentivo às 

81.82% Sim

3.03% Não 

15.15% Parcialmente

8) Clique em sim para as medidas que foram tomadas em relação aos empregados

75.76% Adotou o trabalho domiciliar (home office)

42.42% Férias para parte dos empregados 

33.33% Afastou empregados com sintomas 

15.15% Recorreu ao uso do banco de horas 

30.3% Separou equipes por turnos menores 

6.06% Férias coletivas para todos os empregados

21.21% Demitiu funcionários

33.33% Mantem o funcionamento normalmente

9) No caso de uma paralisação por contaminação de funcionários, a empresa possui cultura e ferramentas 

comerciais on-line para amenizar o impacto? Clique sim abaixo para as ferramentas disponíveis

72.73% Home office 

27.27% CRM para equipe de vendas 

27.27% Vendas on-line Telemarketing 

12.12% Acesso remoto ao sistema E-commerce 

15.15% Não possui ferramentas 

F: Outros

- Festival Cultural e Gastronômico do Apoio às industria, comércio e servicos



- Propagandista Remoto.

- Contatos e vendas com impressos, via correios

- Nossa empresa, por produzir insumos médicos e hospitalares, foi beneficiada pela pandemia, nossas 

vendas e margens subiram consideravelmente, embora tenhamos muita dificuldade para conseguir 

matéria prima.. Nossa outra empresa, que atua no setor farmacêutico-veterinário da cadeia produtiva 

da carne, também foi amplamente favorecida, com recordes históricos de faturamento e margens de 

10) Para contornar a situação, que tipo de auxílio você espera dos poderes publicos:

A: Federal:

- Suspensão do pagamento de impostos; Desoneração na folha por 1 ano. Ajuda em capital de giro 

- financiamento para capital giro para as empresas e abertura do trabalho com restrições as pessoas em 

grupo de risco e comorbidades. Também é necessário testar a população e pedir o retorno ao trabalho 

- Medida provisória para aplicação de isolamento vertical e parcelamento do DAS no futuro

- Parcelamento em pelo menos 10 vezes.

- linha de crédito para capital de giro

- linhas de crédito a longo prazo anistia de impostos pelo período da pandemia

- Apoio às industrias

-

- Prorrogação de imposto

- Postergação para pagamento dos impostos sem juros.

- Redução de impostos

- Redução de impostos

-

- Redução de impostos

- Financiamentos e prorrogações de pagamento de impostos

- Políticas de sustentabilidade as empresas, e medidas para flexibilizar acordos.

- Uma das medidas que vejo trata-se da realização das Obras de Infraestruturas em nosso país, tão 

carente de saneamento básico, por exemplo. Não precisamos de "auxílio" do governo federal; ele 

precisa injetar grana nisso. Em se tratando que liberação de recursos financeiros, tanto o governo 

federal quanto o estadual poderiam estimular a captação de valores com taxas bem baixas, como é o 

- Suspensão dos impostos federais como IR

-

- Prorrogação para pagamentos de tributos

- Desburocratização na importação de insumos e o excesso de regulação no mercado interno para o 

agronegócio. Redução dos gastos do governo com os legislativo, judiciário e executivo.

- Redução e/ou suspensão dos impostos

- Flexibilização do confinamento Crédito acessível, com custos baixos e prazo de carência. Postergação 

do pagamento de todos os impostos com parcelamento da dívida após a crise. Flexibilização da CLT

- Adiamento ou isenção de impostos

- Difícil acreditar que venha algo de relevante auxílio da União para a economia do país, além das 

- Diminuição de impostos

- Programas de incentivo a retomada da economia, intervenção do Banco Central em relação a 

- Estou satisfeito com o que foi adotado, mas poderia flexibilizar mais.

- redução de impostos

- nenhum

-

- Redução dos tributos, adiar não resolverá o problema, apenas irá prorrogar a situação.



B: Estadual:

- Suspensão no pagamento do ICMS por 6 meses.

- igual ao federal.

- Cessar com os decretos de isolamento

- Parcelamento em pelo menos 10 vezes.

- liberação gradual do comercio

- anistia de impostos pelo período da quarentena liberação do trabalho das pessoas.

- Suspensão de tributos e impostos

-

- Prorrogação de imposto

- Postergação para pagamento dos impostos sem juros.

- Redução de impostos

- Redução de impostos

-

- Redução de impostos

- Prorrogação de pagamento de impostos

- Maior interação com Governo federal, ajustes fiscais, etc

-

- Mesmo raciocínio acima: liberação de recursos financeiros, como é o modelo do BNDES.

- n.a.

- LIBERAÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS

- Prorrogação para pagamentos de tributos

- Redução dos gastos do governo com os legislativo, judiciário e executivo.

- Redução e/ou suspensão dos impostos

- Flexibilização do confinamento Postergação do pagamento de impostos com parcelamento da dívida 

- Adiamento ou isenção de impostos

- Prorrogação de prazos dos Tributos.

- Diminuição de impostos

- Prorrogação dos pagamentos do ICMS

- Muito rigoroso, sem efeito prático, com cunho oportunista de ordem política

- renegociação de dividas

- nenhum

-

- Incentivo ao emprego e startups.

C: Municipal:

-

- igual ao federal.

- Medida para abertura do comércio

- Parcelamento em pelo menos 10 vezes.

- liberação gradual do comercio

- anistia de impostos pelo período da quarentena liberação do trabalho das pessoas. EXIGÊNCIA DO USO 

DE MASCARAS PARA TODAS AS PESSOAS QUE ESTIVEREM FORA DE CASA, E ALCOOL GEL DISPONIVEL EM 

- Idem

-

- Postergação para pagamento dos impostos sem juros.

- Redução de impostos



- Redução de impostos

-

- Redução de impostos

- Prorrogação de pagamento de impostos

- Maior suporte estrutural, ajustes fiscais, etc.

-

- Criar ambientes de networking e rodadas de negócios (presencial e on-line) entre as empresas do 

- ISS postergado

- LIBERAÇAO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS

- Prorrogação para pagamentos de tributos

- Redução dos gastos do governo com os legislativo e executivo.

- Redução e/ou suspensão dos impostos

- Flexibilização do confinamento Postergação de pagamento de impostos com parcelamento da dívida 

- Adiamento ou isenção de impostos

- Flexibilização/Prorrogação ou redução IPTU correspondente aos dias parados na Quarentena!!!

- Diminuição de impostos

- Nada a declarar

- Está bom, mas poderiam flexibilizar mais, mas é melhor pecar por excesso.

- isenção de iptu

- nenhum

-

- Auxilio financeiro a comércio local para que consigam retomar as atividades e manter o negócio.

11) Como espera realizar os pagamentos dos impostos que não forem prorrogados?

- Suspensão no pagamento do IPTU.

- no vencimento.

- Não sei

- Não sabemos.

- Pagar com o limite da conta e dever mais para os bancos

- usando o capital de giro e empréstimo bancário.

- A partir de dezembro

- Com reserva de caixa

- Com emprestimo bancario

- REFIS ou outras alternativas.

- Reserva técnica

- Reserva técnica

-

- Com caixa da empresa

- Pagar na data

- Em análise.

- Inadimplencia

- Não optei pela prorrogação do pagamento, pois apenas o governo federal criou essa opção. Não vale a 

pena fazer reservar o valor e fazer o lançamento duas vezes, já que temos que pagar, vamos pagar!

- pagar no limite da capacidade de caixa

- SACRIFICANDO CAPITAL DOS SÓCIOS

- Cheque especial (apesar de caro, em muitos casos é menos oneroso que multa sobre os impostos)

-

- Caixa da empresa



- Parcelamento em 36 meses

- Emprestimos

- Com o caixa e se necessário, resgate de aplicações.

- Pagar parcelado sem juros

- Através de recursos financeiros próprios

- Temos uma pequena reserva.

- com parcelamentos

- com faturamento

-

- Por enquanto estou conseguindo arcar com os pagamentos, fiz reservas ao me tornar empreendedora.

12) Clique sim nas linhas de financiamento que sua empresa tem buscado:

42.42% Giro 

21.21% Investimento 

39.39% Renegociação de dívidas 

9.09% Folha de pagamento 

15.15% Adiamento por 90 dias de empréstimos 

F: Outro

- Busca de mais apoio

- Nenhum

- Nenhum

- Financiamentos de equipamentos

- Desenvolve SP para empresas registradas no CREA.

-

- N/A

- Negociando 20 a 30 dias mais com alguns fornecedores, maiores e mais bem estruturados que possam 

aceitar a solicitação sem sofrer muito impacto no fluxo de caixa.

-

- Não estamos buscando recursos financeiros junto ao mercado

-

- Não foi necessário contratação de financiamentos.

13) E a maior procura é por qual modelo?

21.21% BNDES 

27.27% Linha própria do banco 

24.24% Outros 

14) Com relação as taxas cobradas, quais os valores e prazos de pagamento?

- 2 %. Prazo 30 dias.

- 24 meses e taxas de 3,0 aa

-

-

- 2,1% 24x

- ?

-

-

- 0,75% ou 1,25% Prazo Longo



-

-

- 23,5 por cento

- Não se aplica.

- 8% mes

-

-

- N/A

- juros na ordem de 3%am; 12 meses

- No momento ainda não está aberto nenhuma linha de crédito ara nossas necessidades.

- Não se aplica

- Taxas de 15% ao ano . Prazo médio de 70 dias.

- 3%

-

- Não estamos buscando recursos financeiros junto ao mercado

- Absurdas, o banco não reduziu em nada, como foi anunciado e proposto pelo governo, isso é o maior 

parasita para as empresas que dependem de banco e o pior, não dá para não usar.

-

- juros altíssimos

- N/A

15) Ainda sobre as taxas.

A: Houve aumento?

21.21% Sim 

39.39% Não 

B: De quanto ?

-2%

-

-30%

-

- 12 por cento

- Não se aplica

- antes da pandemia os juros para giro estavam abaixo de 2,5%am

-1,20%

- De 1,5 a 2%.

-

- Não estamos buscando recursos financeiros junto ao mercado

- Nem dá, já é um absurdo.

-

-200%

- 0.

16) Quanto as garantias, como está o percentual de cobertura?

-100%

- igual.

-



-100%

- Idem

-

-

- No último mês exigiram 100%.

-

- 70 por cento

- Não de aplica

-

- Não utilizei

-

- Não se aplica

- 100% de cobertura por recebíveis e aval de dois diretores .

- 40%

-

-

- Não estamos buscando recursos financeiros junto ao mercado

- Não há.

- estamos sem credito

- só operamos com antecipação duplicatas

-

- 0.

17) Sua empresa está conseguindo negociar as carências?

33.33% Sim 

12.12% Não 

33.33% Não se aplica 

18) Em caso negativo, com quais instituições bancárias tem tido mais dificuldades:

12.12% Banco do Brasil 

12.12% Caixa 

3.03% Bradesco 

15.15% Itaú 

12.12% Santander 

F: Outros

-

- O empréstimo da folha pelo governo foi mal explicado e esta travando o pagamento do adiantamento 

-

- ?

-

- Nao se aplica

- Factoring

- Não se aplica

-

- N/A

-

-



- Hoje só trabalhamos crédito com dois bancos: Sicoob e Daicoval e não temos nenhuma dificuldade . 

Usamos o Bradesco somente para cobrança.

-

- Nenhum

- Não estamos buscando recursos financeiros junto ao mercado

-

- safra

-

-

- N/A

19) Quais as principais alegações do banco?

- sem resposta.

-

-

- O sistema não libera o contrato para o pagamento do adiantamento de salario.

-

- Fechado por enquanto

-

-

- Não negociam.

-

-

- Política da empresa

- Não se aplica

- Juros altos

-

- Não tem linhas para tal ação.

- S

- Não aplicavel

- Não estamos buscando recursos financeiros junto ao mercado

- Não estamos sabendo de nada

- estamos em demanda judicial

-

-

- N/A

20) Quanto aos limites, eles estão sendo:

48.48% Mantidos (16 votos)

12.12% Reduzidos (4 votos)

C: Outros

-

-

- ??

-

- Cortados

- Não se aplica



-

-

- Não estamos buscando recursos financeiros junto ao mercado

-

- N/A

21) Estão sendo oferecidas alternativas aos produtos divulgados?

12.12% Sim 

45.45% Não 

22) Quais alternativas?

-

- ?

-

- Renegociação com os impostos.

-

- Nenhum

- Não se aplica

-

- AO

-

- Redução no valor e prorrogação de prazo de pagamento

-

- Não estamos buscando recursos financeiros junto ao mercado

-

- N/A

23) Como o CIESP pode ajuda-lo a enfrentar esta crise?

- Com muita informação sobre os beneficios da industria e suas alternativas de sair da crise.

-

- Não sabemos.

- Intermediando junto ao governo a liberação gradual do comercio

- neste momento seria muito importante se fortalecêssemos o comércio entre associados, numa política 

de um ajudar o outro para sairmos fortes desta situação. Que houvesse a preferencia pela negociação 

- Mantendo o fundamental apoio

-

- Pressionando os poderes.

-

- Fornecendo formas de divulgação

- Fornecendo formas de divulgação

-

- Representando nos dos interesses

- Orientações diversas referente a Crise e as suas interfaces com as áreas da indústria.

-

- Criar ambientes de networking e rodadas de negócios (presencial e on-line) entre as empresas 

- Mantendo-nos informados das decisões e propostas

- PRESSIONAR AUTORIDADES PARA LIBERAÇAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS

- Sinceramente, não sei



- Sim, negociando com as concessionárias de aeroportos as taxas abusivas que vem sendo cobradas nas 

movimentações de cargas nesses recintos. Negociando a desburocratização na importação de insumos e 

- Informativos sobre medidas tomadas pelo governo

- Por enquanto não precisamos de ajuda, mas o CIESP deve interceder junto aos órgãos públicos para 

atender às demandas de crédito, postergação de pagamento de impostos e flexibilização do 

- Trabalhar junto aos bancos e poderes públicos para cobrar mais auxilio as empresas.

- Na RMC, pressionar as prefeituras com relação a prorrogação/negociação do IPTU.

- Nos representando junto aos governantes com a solicitação de redução de impostos.

- Não estamos buscando recursos financeiros junto ao mercado

- Honestamente, não vejo o Ciesp nem nenhum sindicato como força pra mudar alguma coisa, só 

perfumaria. O Brasil está com uma enormidade de empresas quebradas, os impostos são extorsivos, 

você concorre com empresas que já estão na terceira, ou quarta geração de laranjas no comando, 

dando jeito de sonegar e usando programas pirata e toda hora tem um impostinho novo pra quem 

- olhando para empresas que estão negativadas

-

- Atualmente o meu negócio está sendo altamente impactado pois para contratação eu dependo da 

conquista de confiança com o cliente que demanda tempo para alcance, ou com base em indicações é 

possível obter oportunidades ou através da produção de conteúdo com marketing digital. O marketing 

digital é algo que já realizo há algum tempo, para conquista do meu espaço demanda tempo, sendo 

assim, o auxilio que desejo obter do CIESP seria auxilio com as indicações do meu serviço, auxilio no 

24) Que tipo de orientação, atividade ou iniciativa on-line o CIESP pode disponibilizar para auxiliar os 

48.48% Reuniões on-line divididas por setor produtivo 

27.27% Reuniões on-line com todos 

48.48% Palestras on-line 

42.42% Cursos on-line 

30.3% Reuniões on-line com as áreas técnicas da entidade

F: Outros

-

-

- disponibilizar os contatos dos associados para prospecção de negócios, isso após concordarem em 

- ?

-

- Direto com o associado obtendo as informações de suas reais necessidades

-

- Envio de materiais referente ao comportamento das atividades econômicas do país

- Nem percam tempo, os cursos do You tube já estão ótimos e as decisões saídas das reuniões do Ciesp 

muito pouco mudam o cenário a favor do empresário industrial, a última que eu fui, foi para 

-

25) Em quantos meses você acredita que seus negócios voltarão a normalidade:

3.03% 1 Mês 

3.03% 2 Meses

9.09% 3 Meses 

9.09% 4 Meses

3.03% 5 Meses 

33.33% 6 Meses 



3.03% 7 Meses 

6.06% 8 Meses

27.27% 10 Meses

B: Se o período for maior, quantos meses

-

-

- Doze

- Não sabemos mensurar. Esta informação depende de outras áreas de negócio.

-

- 12 meses

-

- 12 meses

- Na verdade não dá para prever, pouco se sabe sobre este vírus, mas se sabe que a economia como um 

todo não batia com a realidade, não tenho bola de cristal, mas creio que muito $$ vai mudar de mão e o 


