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1. Resumo 

A pesquisa realizada pela ACIRP, e coordenada pelo departamento de inteligência e 

competitividade, foi aplicada em todos os setores da economia local, comércio, indústria e 

serviços, nos dias 14 e 15 de maio e foi distribuída por e-mail e pelo WhatsApp a 

empresários cadastrados na base da entidade, sendo que um total de aproximadamente 

1.300 empresas visualizaram as mensagens com um retorno de 306 formulários de pesquisa 

respondidos. 

A pesquisa teve com um total de 23 perguntas cuja respostas possibilitam um grande 

número de correlações e análises sobre como as empresas estão enfrentando a crise, tendo 

como destaque o impacto nas vendas e o resultado das estratégias iniciais de 

enfrentamento da crise. 

 

2. Objetivo da pesquisa 

A presente pesquisa tem por objetivo aferir a real situação das empresas de Ribeirão Preto 

após o impacto inicial das medidas de quarentena adotadas para o enfrentamento da 

pandemia. Embora já existam pesquisas no âmbito macroeconômico, conhecer o real 

cenário do setor empresarial local é de suma importância para mensurar os danos causados, 

dificuldades e alternativas adotadas pelos empresários, bem como para o debate das 

políticas públicas de enfrentamento da situação econômica resultante das medidas de 

proteção à saúde. 

 

3. Resultados  

3.1 - Abrangência da amostra e sua relação com o público-alvo ótimo 

 

A pesquisa foi enviada por e-mail e grupos de WhatsApp a empresas da Base da ACIRP, que 

conta com aproximadamente 5.600 associados, dos quais cerca de 1.300 visualizaram a 

mensagem e 306 empresas responderam.  

De acordo com o Portal Empresômetro, Ribeirão Preto possuía em 17/05/2020, 110.293 

empresas e segundo a pesquisa no Portal do Empreendedor desse total 48.173 são MEIs – 

Microempreendedores Individuais. Cabe destacar que a base ativa de relacionamento da 

ACIRP se constitui majoritariamente de empresas mais maduras com ao menos 5 anos de 
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funcionamento e 2 ou mais empregados, ou seja, o segmento MEI não está 

significativamente representado na amostra. 

Dados do Empresômetro de janeiro de 2019 apontavam que Ribeirão Preto possuía 51% de 

suas empresas no setor de serviços, 35% no comércio varejista e atacadista, 10% no setor 

industrial, 3,5% na construção civil e 0,5% no setor agrícola e extrativista. 

Diante das restrições de contato e das dificuldades para realização de uma pesquisa 

presencial e estatisticamente mais abrangente, visto que grande parte dos estabelecimentos 

estão fechados, os realizadores consideram a amostra suficientemente representativa para 

inferir o impacto nas empresas associadas da entidade, que tem um perfil mais consolidado. 

 

 

 

3.2 - Essencialidade da empresa, canais de venda e de entrega 

Os impactos das medidas da quarentena irão atingir de maneira diferente os diversos 

setores da economia, sendo que a principal diferença é que parte das empresas teve suas 

atividades consideradas como essenciais. Essa caracterização modula os formatos possíveis 

de atendimento e de venda e entrega aos clientes por isso, buscamos aferir como as 

empresas se distribuem entre essenciais e não essenciais e como elas continuam 

vendendo/operando. 



5 

 

 

 

 

 



6 

 

 

3.3 - Impacto nas empresas: vendas e inadimplência de clientes 

Neste bloco buscaremos identificar o impacto das medidas da quarentena em relação ao 

faturamento/venda das empresas e possíveis correlações entre os variáveis canais de venda 

e essencialidade da atividade com os resultados em vendas no período, aumentos da 

inadimplência dos clientes e inadimplência da própria empresa. 
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Relação entre aumento de vendas e canais de marketing: 

 

 

Apenas 10% das empresas que relataram quedas nas vendas menor que 10% não utilizam 

canais tecnológicos como ferramenta de vendas. 

 

 

3.4 - Medidas adotadas pelas empresas em sua administração de caixa e seus resultados - 

renegociação de dívidas, busca por crédito 

Neste bloco procuramos identificar como as empresas enfrentaram o desafio gestão de 

caixa diante da grande queda nas vendas, com ações para reduzir custos, postergar 

pagamentos e buscar capital de giro para manter o negócio. 
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3.4.1 – Renegociação de dívidas e atraso de pagamentos. 

 

 

3.4.2 - Busca por crédito e os resultados com os principais bancos 

Neste bloco o objetivo foi verificar se as empresas estão conseguindo acessar as medidas de 

apoio, que são principalmente de crédito, do governo com vistas a manutenção de suas 

atividades, bem como para minimizar o processo de desligamento de colaboradores. 
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3.5 – Impacto nas pessoas. Ações tomadas em relação aos custos com folha de pagamento. 

Demissões e/ou medidas para adiar o desligamento de colaboradores 

Este bloco procurou identificar como as empresas estão enfrentando o desafio de realizar a 

gestão de pessoal durante a pandemia e as possíveis correlações entre o tipo de atividade e 

as medidas adotadas. 
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Demissões já realizadas pelas empresas participantes da pesquisa 
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3.6 - Impacto e perspectiva para a sobrevivência do próprio empresário 

 

3.7- Visão sobre o futuro da empresa - curto e médio prazos 

Esta sessão da pesquisa buscou identificar como, a partir do momento atual, os empresários 

enxergam as chances de sobrevivência de seu negócio caso a equação continuidade da 

quarentena vis a vis o acesso a abrangência das medidas de apoio não sejam suficientes. 
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4 - Conclusões 

Os dados da pesquisa apontam para um cenário de forte impacto da crise do Covid-19 sobre 

os negócios, os empregos e mesmo para a sobrevivência das empresas e de parte dos 

empresários, em especial diante das previsões da OMS - Organização Mundial de Saúde, de 

que a pandemia pode demorar a chegar ao seu final. 

Merece uma observação adicional o fato de que a base de empresas pesquisadas é 

associada ou tem relacionamento com a ACIRP, agregando empresas mais consolidadas, 

portanto o cenário pode ser ainda pior em empresas muito novas e nos MEIs. 

Em relação as vendas, os dados que mais se destacam na pesquisa são que 90,5% das 

empresas tiveram quedas em suas vendas e delas 53,9% tiveram redução de faturamento 

superior a 20%. Chama a atenção também o fato de que a maioria das poucas empresas que 

tiveram aumento de vendas tem forte presença digital, vendendo por e-commerce ou 

realizando marketing digital. O mesmo acontece com a maioria das empresas que teve 

menos de 10% de queda nas vendas. 

Em relação aos créditos anunciados pelo Governo Federal a pesquisa corrobora outros 

levantamentos realizados sobre o mesmo tema que apontam que as empresas estão tendo 

dificuldade em obter o apoio para capital de giro e para o financiamento da folha de 

pagamento, sendo que 55,9% das empresas procuraram crédito e dessas apenas 41,8% o 

conseguiram.  

Merece destaque também que a pesquisa aponta que muitas empresas estão enfrentando 

problemas de caixa e buscando formas de manter um mínimo de capital de giro, mesmo que 

para isso tenham que postergar pagamentos. E isso se comprova pelos seguintes indicadores 

que consideramos muito altos, pois apontam para problemas futuros: 59% das empresas 

deixaram de pagar impostos; 22% atrasaram aluguéis; 27% atrasaram fornecedores e 11% 

não conseguiram pagar os salários. Ao mesmo tempo 54,9% das empresas apontaram alta 

da inadimplência de seus clientes. Esse processo pode gerar uma reação em cadeia de 

quebras de contratos e insolvência caso as atividades não tenham alguma recuperação. 

Esses problemas de caixa e a ausência de um cenário claro para a retomada está levando as 

empresas a buscarem outras soluções para redução de custos, sendo que as principais são as 

renegociações e o corte/redução da folha de pagamento, assim 52% das empresas tentaram 

renegociar os alugueis e dessas 2/3 teve sucesso; 32% das empresas negociaram o 
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parcelamento dos salários, sendo que 86% com sucesso. As negociações com fornecedores 

também foram realizadas por 49% das empresas com 82% de êxito. 

Mas os indicadores da pesquisa com maior potencial de consequências futuras estão nos 

empregos e medidas da folha de pagamento e nos indicadores com a expectativa dos 

empresários sobre sua capacidade de retomar os negócios caso a crise perdure por um 

período longo. Alguns dos indicadores já apontam que a previsão de alguns setores por uma 

retomada demorada e lenta pode levar ao fechamento de muitas empresas e a uma onda de 

demissões. 

Em relação ao emprego 39,5% das empresas já precisou demitir, sendo que o índice de 

demissões declarado em relação ao número de funcionários anterior à crise é de 9,79% do 

total. Outras medidas já tomadas ou previstas pelas empresas são (percentual das empresas 

que adotaram a medida): conceder férias – 48,4%; reduzir a jornada e os salários 

proporcionalmente – 35,9%; colocar parte da equipe em home office – 22,2% e dividir a 

equipe em mais turnos – 7,8%. 

Outro indicador preocupante é a pequena reserva que um percentual muito grande dos 

empresários pesquisados tem de cuidar de suas despesas familiares caso a crise perdure. 

Lembramos que os empresários não têm FGTS e Seguro desemprego, entre outros 

benefícios, que mesmo que sendo julgados insuficientes, dão um folego aos trabalhadores 

diante do desemprego. Um total de 40,8% dos pesquisados apontaram ter recursos para até 

30 dias; 30,1% para um período de até 60 dias e 17% até 90 dias, ou seja, daqui a 90 dias 

87,1% dos empresários não conseguirão pagar suas despesas pessoais, com quase metade 

deles não aguentando mais um mês. 

Mas cenário semelhante é verificado em relação às empresas: 12,7% delas informaram que 

encerrarão suas atividades ou já estão encerrando. Em relação ao folego das empresas para 

enfrentar a crise, caso o faturamento atual perdure, 28,4% delas responderam que 

aguentam mais 30 dias; 19,3% até 60 dias; 18% até 90 dias e 11,1% até 180 dias, enquanto 

apenas 10,5% delas declararam que o faturamento atual lhes permite manter 

indefinidamente a atividade. Esses números apontam que na hipótese de não haver alguma 

retomada que dê fôlego as empresas ou medidas de apoio, ao final de dois meses 60,4% das 

empresas fecharão suas portas ou estarão em uma situação de difícil recuperação.  

Parte desse cenário deriva de a crise atual ser subsequente à maior recessão da história 

brasileira ao final da qual a maioria das empresas saiu fragilizada. 
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Diante do enorme prejuízo para a sociedade do potencial fechamento de um número 

enorme de pequenos negócios, que são os maiores empregadores, está pesquisa aponta 

necessidade de reflexão urgente sobre os caminhos e as condições para garantir que esses 

pequenos negócios possam ser retomados. 

 


