
 

Síntese dos Principais Resultados da Pesquisa 

Diante do cenário de pandemia causado pela Covid-19, o Campus Universitário da 

Região dos Vinhedos da UCS, em uma ação conjunta entre o curso de Ciências 

Contábeis da unidade e o Programa de Pós-Graduação em Administração da 

universidade, e a  Associação dos Profissionais e Empresas de Serviços Contábeis de 

Bento Gonçalves (APESCONT/BG) realizaram uma pesquisa junto às empresas locais 

para avaliar os impactos econômicos da pandemia da Covid-19 em Bento Gonçalves. 

O questionário online foi elaborado nos dias 30 e 31 de março e a coleta dos dados 

ocorreu entre os dias 31 de março e 01 de abril, envolvendo, sobretudo, os escritórios 

contábeis de Bento Gonçalves, que através da colaboração de seus contadores 

encaminharam a pesquisa aos gestores das empresas, cujos resultados foram 

apresentados à administração municipal no dia 02. 

Participaram da pesquisa um total de 1.056 empresas. Destas, 24% sendo indústrias, 

24% do segmento do comércio e 52% de serviços; 68% das empresas possuem até 9 

funcionários e 14% de 10 a 19 funcionários; 48% faturam até R$ 360 mil anuais e 40% 

de R$ 360,1 mil a R$ 4,8 milhões anuais. 

Os principais resultados da pesquisa são os seguintes: 

 Tempo com disponibilidade de recursos próprios para manter o negócio, sem 

prejuízo operacional: 40% das empresas informaram até 15 dias, 21% de 16 

dias a um mês e 22% informaram que não dispunham de recursos próprios; 

 Suspensão das atividades em função do Coronavírus: 90% das empresas; 



 Para as empresas que tiveram suas atividades suspensas, 13% apresentaram 

perdas de receita em duas semanas na ordem de até 20% de um mês; 16% com 

perdas de 21% a 30%; 25% com perdas de receita de 31 a 40%; 46% mais de 

40% de perdas de receita; 

 68% das empresas com atividades suspensas reportaram que não conseguiriam 

pagar todas as contas de março. As principais estratégias utilizadas (respostas 

múltiplas) seriam atrasar pagamento de impostos (67%), atrasar pagamento 

dos fornecedores de insumos e produtos (62%), atrasar o pagamento dos 

outros fornecedores (51%), buscar recursos de terceiros para capital de giro 

(51%), atrasar pagamento dos pró-labores (50%), renegociar empréstimos 

(41%) e atrasar pagamento de salários (28%); 

 Referente à busca de informações sobre o impacto do vírus na economia, onde 

o respondente indicava as duas fontes mais importantes, 60% das 1.056 

empresas estavam se informando através de sites/aplicativos de notícia, 26% 

TV por assinatura, 25% contato com contador, 24% TV aberta, 21% redes 

sociais (Facebook, Instragram, Twitter), 19% WhatsApp, 14% rádio e 6%  jornais 

impressos; 

 Quanto ao acesso às notícias de apoio do governo federal às empresas, 26% 

delas ficaram sabendo de algo superficialmente, mas não buscaram mais 

informações, 25% trocaram ideias com outros empresários, 23% buscaram 

informações com o contador, 8% entraram em contato com bancos públicos e 

5% não estavam acompanhando; 

 Posterior ao período de contágio, o total das empresas pesquisadas indicava as 

três principais dificuldades a serem enfrentadas: 56% queda das vendas em 

função da redução do poder aquisitivo, 50% aumento do endividamento, 46% 

queda das vendas em função do desemprego, 37% reestruturação das 

operações em função da nova realidade do mercado, 35% dificuldade no 

cumprimento de obrigações tributárias, 28% redução das vendas devido às 

famílias estabelecerem reservas financeiras e 17% dificuldade no cumprimento 

das obrigações trabalhistas. 30% das empresas informaram outras razões, 

como falta de suprimento de matérias-primas e dificuldades nas atividades dos 

negócios devido a demissões ou licenças médicas de funcionários; 

 Questionou-se se as empresas haviam elaborado ou estavam elaborando um 

plano de recuperação: 52% informaram sim; 

 Dos 48% de empresas que informaram não, as principais razões (respostas 

múltiplas) foram as seguintes: 61% aguardavam novas informações referente 

ao período de quarentena, 56% aguardavam novas informações sobre o 

mercado pós pandemia, 34% aguardavam novas informações de auxílio dos 



governos estadual e municipal, 34% esperavam por novas informações de 

auxílio do governo federal, 20% não sabiam como elaborar um plano de 

recuperação e 5% não viam necessidade de um plano de recuperação. 

Em linhas gerais, verifica-se um impacto considerável na economia, tendo em vista a 

queda de receitas e a dificuldade em pagar as contas durante o período de contágio e 

após o contágio. Identifica-se ainda a diversidade de fontes de informação 

consideradas para a tomada de decisões, mesmo com a preponderância da imprensa. 

Importante ressaltar o número de empresas que ainda não consideraram a elaboração 

de um plano para recuperação, principalmente devido ao nível de incertezas associado 

à situação atual. No entanto, é relevante o percentual de empresas que não sabem 

como elaborá-lo.   
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1.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não Pular para a pergunta 7

Impacto imediato no seu negócio

2.

Marcar apenas uma oval.

Até 10%

11 a 20%

21 a 30%

31 a 40%

Mais de 40%

Pesquisa Impacto Coronavírus nos
Negócios - Bento Gonçalves
Prezado Empresário

Essa pesquisa servirá de base para a Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves e demais 
entidades envolvidas na economia do município definir ações para enfrentamento do 
Coronavírus COVID 19. Contamos com sua participação. Não demorará mais que TRÊS 
MINUTOS. 

Obs: não é necessário se identificar.
*Obrigatório

Suas atividades foram suspensas em função do Coronavírus? *

Quanto sua empresa teria faturado nas duas semana de suspensão de suas
atividades em Bento Gonçalves em função do Coronavírus? Considere o % de
participação desse período (de 23/03 a 05/04) sobre o que estava previsto
faturar no mês de março. *
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3.

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

4.

Marcar apenas uma oval.

Sim Pular para a pergunta 6

Não Pular para a pergunta 5

Pagamento das contas

5.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

Buscar recursos de terceiros para capital de giro

Atrasar pagamento dos fornecedores de matéria-prima/produtos

Atrasar pagamento de outros fornecedores (energia elétrica, água, luz, telefone...)

Atrasar pagamento de salários

Atrasar pagamento de impostos

Atrasar pagamento dos pró-labores

Renegociar empréstimos

Salários

6.

Informações sobre o Coronavírus

Você costuma buscar capital de giro de terceiros para pagar as contas da
empresa? *

Você conseguirá pagar todas as contas do mês de março da empresa? *

Quais serão suas estratégias em função disso? Pode responder a mais de uma
alternativa *

Caso você necessitasse demitir, considerando as duas semanas de parada,
seriam quantos funcionários?
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7.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

Contato com seu contador

Jornais impressos

Sites/aplicativos de notícias da imprensa

Mensagens por WhatsApp

Mensagens por Facebook/Instagram/Twitter

Rádio

TV aberta

TV por assinatura

8.

Marcar apenas uma oval.

Outro:

Não tenho acompanhado

Fiquei sabendo de algo superficialmente, não busquei mais informações

Busquei informações com meu contador

Troquei ideias com outros empresários

Entrei em contato com os bancos públicos

Entrei em contato com a prefeitura municipal/secretarias municipais

Após o Coronavírus

Como você tem se informado a respeito do impacto do Coronavírus na
economia? Escolha as duas principais fontes de informação: *

Como você tem acompanhado as notícias de ajuda do governo federal às
empresas? Escolha a opção preponderante *
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9.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

Aumento do endividamento

Dificuldades na operação do negócio em função da demissão de funcionários

Dificuldades na operação do negócio devido aos funcionários afastados devido ao vírus

Dificuldade no cumprimento das obrigações tributárias

Dificuldade no cumprimento das obrigações trabalhistas

Falta de suprimento de matérias-primas

Redução das vendas em função do aumento do desemprego

Redução das vendas devido à redução do poder aquisitivo da população

Redução das vendas devido à necessidade das famílias estabelecerem reservas
financeiras

Reestruturação da operação da empresa em virtude da nova realidade do mercado

10.

Marcar apenas uma oval.

Sim Pular para a pergunta 12

Não

Elaboração de planos de recuperação

Que dificuldades seu negócio deverá enfrentará após passar o período de
contágio do Coronavírus? Indique as TRÊS opções a seguir que causarão maior
impacto aos seus resultados: *

Você já elaborou ou está elaborando um plano de recuperação após o período
de contágio *
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11.

Outro:

Marque todas que se aplicam.

Aguardo novas informações de auxílio do governo federal

Aguardo novas informações de auxílio dos governos estadual e municipal

Aguardo novas informações referentes ao tempo da quarentena

Aguardo informações sobre o mercado pós pandemia para elaborar o plano

Não sei como elaborar um plano de recuperação

Não vejo necessidade de um plano de recuperação

Dados da Empresa
Por fim, necessitamos de alguns dados da sua empresa:

12.

Marcar apenas uma oval.

Agropecuária

Comércio

Indústria

Serviços

13.

14.

Marcar apenas uma oval.

Até 9

10 a 19

20 a 50

51 a 99

100 ou mais

Quais as razões para não considerar a elaboração do plano? Pode informar mais
de uma opção: *

Categoria de empresa: *

Informe o seu segmento de negócio *

Número de Empregados *
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15.

Marcar apenas uma oval.

até R$ 360 mil

de R$ 360,1 mil a R$ 720 mil

de R$ 720 mil a R$ 1,5 milhão

R$ 1,51 milhões a R$ 4,8 milhões

mais de R$ 4,8 milhões

16.

Marcar apenas uma oval.

Até 15 dias

16 a 30 dias

31 a 45 dias

46 a 60 dias

61 a 75 dias

76 a 90 dias

Mais de 90 dias

Empresa não dispõe de recursos próprios

17.

18.

35. Receita bruta anual *

Considerando o atual momento, até quantos dias sua empresa disporia de
recursos próprios para manter o negócio sem prejuízo operacional? *

Qual sua estimativa em R$ do volume necessário para suportar os próximos 90
dias?

Utilize o espaço abaixo para comentários ou observações.
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