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Consulta Empresarial RS – Impactos do Coronavírus

57,4% das indústrias paralisaram a produção. O maior impacto percebido pela indústria
gaúcha por causa da pandemia foi a queda do faturamento, item reportado por 75,4% dos
respondentes

Em decorrência da pandemia de coronavírus foram consultadas 193 indústrias
gaúchas, entre os dias 26 e 27 de março, para avaliar os impactos na atividade, mão de
obra e disponibilidade de crédito para capital de giro.
Mais de oito em cada dez empresas (83,8%) perceberam queda na demanda por
seus produtos em decorrência da pandemia. Além disso, outro impacto relevante foi a
dificuldade de manter as linhas de produção em funcionamento: 85,9% dos respondentes
tiveram dificuldades para conseguir insumos e matérias-primas. Essa dificuldade decorre
também de problemas de logística. De fato, quase nove em cada dez empresas
encontraram dificuldades na logística de transporte de seus produtos, dos insumos e das
matérias-primas.
Os resultados da consulta mostram que 89,2% da atividade industrial foi afetada
negativamente, sendo que, para 57,4% das indústrias, a produção está parada e para
24,1% essa paralisação é por tempo indeterminado.
O maior impacto percebido pela indústria gaúcha por causa da pandemia foi a
queda do faturamento (75,4% das respostas) e pouco mais da metade das empresas
reportou também o cancelamento de pedidos e encomendas (51,8%).
A adoção de trabalho domiciliar (home office) foi a principal medida tomada pela
indústria gaúcha com relação aos empregados para lidar com o impacto da pandemia.
Oito em cada dez empresas informaram que está difícil ou muito difícil a condição
financeira para lidar com os pagamentos de rotina. Entre as empresas que buscaram
capital de giro, 78,7% encontraram mais dificuldades de acesso.
Por fim, os respondentes avaliaram os impactos da pandemia como muito intensos.
A FIERGS continuará monitorando a atividade e realizará uma Sondagem Industrial
Especial no mês de abril para se aprofundar sobre o tema.
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1 - Como a demanda por seus produtos foi impactada pela pandemia do novo
coronavírus?
Impacto na demanda - % de respondentes
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Os resultados mostram o forte impacto negativo na demanda. Mais de oito em cada
dez empresas (83,8%) perceberam queda na demanda por seus produtos, sendo que
mais de seis percebeu uma queda intensa.
Para apenas 6,7% dos respondentes o impacto ocorreu por meio de um aumento
na demanda. Esse impacto positivo foi sentido por algumas indústrias fabricantes de
Produtos Alimentícios, Químicos, Farmoquímicos e Farmacêuticos.

2 - A pandemia do novo coronavírus tem provocado dificuldades para sua empresa
conseguir insumos ou matérias-primas?
Dificuldade de conseguir insumos e matérias-primas - % de respondentes
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Entre os respondentes, 85,9% tiveram dificuldades para conseguir insumos e
matérias-primas, sendo que 37,5% encontraram muita dificuldade.
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3 - A pandemia do novo coronavírus tem provocado dificuldades na logística de
transporte de seus produtos e/ou insumos e matérias-primas?
Dificuldade de logística - % de respondentes
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Quase nove em cada dez empresas encontraram dificuldades na logística de
transporte de seus produtos, dos insumos e das matérias-primas. Destas, quase a
metade teve muita dificuldade.

4 - Como a produção de sua empresa foi impactada pela pandemia do novo
coronavírus?
Impacto na produção - % de respondentes
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A parada foi o maior impacto da pandemia sobre a produção. De fato, 57,4% das
empresas paralisaram a produção, sendo 24,1% por tempo indeterminado. Mais de 30,0%
reportaram queda na produção. Segundo 7,2% das empresas, a produção ficou estável e
3,6% perceberam crescimento.
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5 - Com relação aos seus empregados, sua empresa tomou alguma medida por
conta da pandemia do coronavírus até o momento? Quais?
Medidas tomadas com relação aos empregados - % de respondentes
Medida

Percentual

Adoção de trabalho domiciliar (home office)

56,7

Afastamento de empregados com sintomas

40,7

Férias para parte dos empregados

39,2

Uso de banco de horas

36,1

Férias coletivas para todos os empregados

32,0

Alteração em turnos de trabalho (separação da equipe por turnos menores)

17,5

Dispensa/demissões de empregados

17,5

Redução da jornada de trabalho (com ou sem redução de vencimentos)

12,9

Outro

5,2

Suspensão temporária dos contratos de trabalho

4,1

Com 56,7% das respostas, a adoção de trabalho domiciliar (home office) foi a
principal medida tomada pela indústria gaúcha com relação aos empregados para lidar
com o impacto da pandemia. A segunda medida mais utilizada, por 40,7% das empresas,
foi o afastamento de empregados com sintomas, seguido de perto por férias para parte
deles. Banco de horas (36,1%) e férias coletivas (32,0%) também foram medidas bastante
utilizadas.

6 - Como está a disponibilidade financeira de sua empresa para lidar com os
pagamentos de rotina (tributos, fornecedores, salários, energia elétrica, aluguel) no
momento?
Disponibilidade financeira para lidar com pagamentos de rotina - % de
respondentes
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Outro impacto importante da pandemia é o financeiro. Oito em cada dez empresas
informaram que a está difícil ou muito difícil as condições financeiras para lidar com os
pagamentos de rotina.

7 - Como o acesso a capital de giro foi afetado pela pandemia do novo coronavírus?
Condições de acesso - % de respondentes que buscaram capital de giro
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Um terço das empresas não buscou capital de giro nesse período. Entre as
empresas que buscaram, 78,7% encontraram mais dificuldades, sendo que 44,1% muito
mais. Para 19,7% não houve alterações.

8 - Quais são, até o momento, os principais impactos, na sua empresa, da pandemia
do novo coronavírus?
Principais impactos da pandemia - % de respondentes
Impactos

Percentual

Queda do faturamento

75,4

Cancelamento de pedidos/encomendas

51,8

Paralisação da produção

47,2

Queda da produção

28,2

Falta de insumos/matérias-primas

12,3

Dificuldade de transporte / meios de escoamento da produção

12,3

Piora no acesso ao crédito

10,8

Queda da produtividade da mão de obra

9,7

Indisponibilidade de trabalhadores (absenteísmo)

9,2

Falta/dificuldades de transporte público para os trabalhadores

5,6

Outro

5,6

Aumento das vendas on-line

2,1

Nenhum

1,0
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De longe, o maior impacto percebido pela indústria gaúcha por causa da pandemia
foi a queda do faturamento: 75,4% das respostas. Pouco mais da metade das empresas
reportou também o cancelamento de pedidos e encomendas. A paralisação da produção,
forçada ou não, foi o terceiro maior impacto, sentido por 47,2% das empresas.

9 - De uma maneira geral, com qual intensidade a pandemia do coronavírus está
afetando a sua empresa?
A questão solicitou que os empresários dessem uma nota de -3 a 3, considerando
-3, -2 e -1 como impactos negativos (onde -3 é o impacto negativo mais intenso) e 1, 2 e 3
como impactos positivos (onde 3 é o impacto positivo mais intenso).
A nota média foi de -2,2, mostrando que de maneira geral, o impacto da pandemia
é muito intenso.
Intensidade do impacto da pandemia do coronavírus na empresa

-2,2
Impacto muito intenso
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