Pesquisa COVID-19
57 participantes
1) Setor de Atuação
70.18% Industria (40 votos)
26.32% Serviço (15 votos)
3.51% Comércio (2 votos)
2) Qual será o impacto da pandemia no seu negócio? (Numa escala onde 1 é o melhor cenário, e 10 é o
8.77% 1 (5 votos)
3.51% 2 (2 votos)
7.02% 3 (4 votos)
8.77% 4 (5 votos)
19.3% 5 (11 votos)
10.53% 6 (6 votos)
12.28% 7 (7 votos)
10.53% 8 (6 votos)
7.02% 9 (4 votos)
12.28% 10 (7 votos)
3) Este impacto acontecerá em quanto tempo ?
10.53% 1 a 3 meses (6 votos)
14.04% Segundo Semestre (8 votos)
64.91% Já está acontecendo (37 votos)
8.77% Indeterminado (5 votos)
4) Vendas no mês de Maio
17.54% Igual (10 votos)
7.02% Queda de 0 a 10% (4 votos)
5.26% Queda de 11 a 20% (3 votos)
1.75% Queda de 21 a 30% (1 votos)
12.28% Queda de 31 a 40% (7 votos)
8.77% Queda de 41 a 50% (5 votos)
17.54% Queda de 51 a 60% (10 votos)
19.3% Queda de 61 a 70% (11 votos)
8.77% Zero Vendas (5 votos)
5) Indique quais problemas que sua empresa tem enfrentado
77.19% Queda na demanda (44 votos)
14.04% Dificuldade em conseguir insumos e matéria-prima (8 votos)
10.53% Dificuldade na logística de transportes (6 votos)
35.09% Redução da oferta de capital de giro (20 votos)
26.32% Produção interrompida (15 votos)
36.84% Dificuldade para prosseguir com pagamentos (21 votos)
49.12% Redução na produção (28 votos)
56.14% Cancelamento ou suspensão de vendas (32 votos)
40.35% Prorrogação de prazos de recebimento (23 votos)
33.33% Inadimplência (19 votos)
15.79% Demissões (9 votos)

6) Indique quais as medidas tomadas em relação aos funcionários
75.44% Home Office (43 votos)
57.89% Férias para parte dos funcionários (33 votos)
47.37% Afastamento de empregados com sintomas (27 votos)
35.09% Banco de horas (20 votos)
22.81% Turnos menores (13 votos)
14.04% Férias coletivas (8 votos)
21.05% Demissão (12 votos)
15.79% Funcionamento normal (9 votos)
36.84% Redução de carga horária (21 votos)
7) No caso de uma infecção de funcionários, a empresa possui cultura e ferramentas para amenizar o
impacto? Indique abaixo as ferramentas disponíveis
71.93% Home Office (41 votos)
15.79% CRM para equipe de vendas (9 votos)
15.79% Vendas on-line Telemarketing (9 votos)
10.53% Acesso remoto ao sistema e-commerce (6 votos)
10.53% Não possui ferramentas (6 votos)
22.81% Aulas e orientações on-line (13 votos)
70.18% Protocolos sanitários (40 votos)
15.79% Funcionamento normal (9 votos)
8) Indique quais linhas de financiamento a empresa tem buscado
42.11% Capital de Giro (24 votos)
7.02% Investimento (4 votos)
33.33% Renegociação de dívidas (19 votos)
28.07% Folha de pagamento (16 votos)
29.82% Negociação para adiamento de pagamentos (17 votos)
28.07% Não se aplica (16 votos)
10.53% Não buscou ou não conseguiu financiamento (6 votos)
9) Você acredita numa retomada ainda nesse ano de 2020?
47.37% Sim (27 votos)
52.63% Não (30 votos)
10) Que tipo de orientação, atividade ou iniciativa on-line o CIESP pode disponibilizar para auxiliar os
empresários? (Indique o mais importante)
66.67% Lutar junto ao governo para reabertura dos negócios, conseguir linhas de crédito e
7.02% Reuniões online com empresas (4 votos)
5.26% Reuniões online com todos (3 votos)
3.51% Palestras online (2 votos)
5.26% Cursos online (3 votos)
5.26% Reuniões online com áreas técnicas (3 votos)
7.02% Não sei (4 votos)

