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Ciclo 01 - Versão do questionário em 29/05/2020 

Seção : SITUAÇÃO DA EMPRESA 

Pergunta Inicial 

00 - A empresa concorda em participar da pesquisa? 

1 - Sim      
2 - Não" 
 

01 – Qual a situação que melhor descreve a sua empresa ao final da primeira 
quinzena de junho? 

1 - Estava funcionando, mesmo que parcialmente 
2 - Encerrou temporariamente  
3 - Encerrou definitivamente 
 

02 – O encerramento definitivo ou temporário de sua empresa foi em decorrência 
da pandemia da COVID-19? 

1 - Sim      
2 - Não 
3 - Não sabe dizer 
 

Observações da seção(Situação da Empresa):  

 

Seção: IMPACTO GERAL – Ambiente de negócios 

 

03 – De uma forma geral, como sua empresa tem sido afetada pela pandemia da 
COVID-19 até o final da primeira quinzena de Junho em relação ao período anterior 
ao da pandemia ? 

1 - Tem tido um efeito negativo elevado  
2 - Tem tido um efeito negativo 
3 - Tem tido um efeito pequeno ou inexistente 
4 - Tem tido um efeito positivo moderado 
5 - Tem tido um efeito positivo elevado 
6 - Não sabe dizer 



Seção IMPACTOS ESPECÍFICOS 

 

AMBIENTE DE NEGÓCIOS – LADO DA DEMANDA 

04 – Qual foi o efeito da pandemia da COVID-19 sobre as vendas dos produtos ou 
serviços comercializados por sua empresa durante a primeira quinzena de Junho 
em relação ao período anterior ao início da pandemia ? 

1 - Teve uma elevada dificuldade em atender seus clientes 
2 - Teve uma moderada dificuldade em atender seus clientes 
3 - Não houve alteração significativa na capacidade de atender seus clientes 
4 - Teve uma moderada facilidade em atender seus clientes 
5 - Teve uma elevada facilidade em atender seus clientes 
6 - Não sabe dizer 
 
AMBIENTE DE NEGÓCIOS – LADO DA OFERTA 

05 – Qual foi o efeito da pandemia da COVID-19 sobre a fabricação dos produtos 
ou atendimento aos seus clientes, por parte de sua empresa, durante a primeira 
quinzena de Junho em relação ao período anterior ao início da pandemia? 

1 - Teve uma elevada dificuldade em atender seus clientes 
2 - Teve uma moderada dificuldade em atender seus clientes 
3 - Não houve alteração significativa na capacidade de atender seus clientes 
4 - Teve uma moderada facilidade em atender seus clientes 
5 - Teve uma elevada facilidade em atender seus clientes 
6 - Não sabe dizer 
 
AMBIENTE DE NEGÓCIOS – LADO DA OFERTA (CADEIA DE SUPRIMENTOS) 

06 - Qual foi o efeito da pandemia da COVID-19 sobre o nível de acesso aos 
fornecedores de insumos, matérias-primas ou mercadorias para revenda, por parte 
de sua empresa, durante a primeira quinzena de Junho em relação ao período 
anterior ao início da pandemia? 

1 - Teve uma elevada dificuldade na obtenção desses materiais 
2 - Teve uma moderada dificuldade na obtenção desses materiais 
3 - Não houve alteração significativa na obtenção desses materiais 
4 - Teve uma moderada facilidade na obtenção desses materiais 
5 - Teve uma elevada facilidade na obtenção desses materiais  
6 - Não sabe dizer 



AMBIENTE DE NEGÓCIOS - LADO DA OFERTA (CADEIA DE PAGAMENTOS) 

07 – Qual o efeito da pandemia da COVID-19 sobre a capacidade da sua empresa 
para realizar pagamentos de rotina durante a a primeira quinzena de Junho em 
relação ao período anterior ao início da pandemia (exemplo: tributos, fornecedores, 
salários, aluguéis, energia elétrica)? 

1 - Teve uma elevada dificuldade em realizar os pagamentos de rotina 
2 - Teve uma moderada dificuldade em realizar os pagamentos de rotina 
3 - Não houve alteração significativa na capacidade de realizar os pagamentos de 
rotina 
4 - Teve uma moderada facilidade em realizar os pagamentos de rotina 
5 - Teve uma elevada facilidade em realizar os pagamentos de rotina 
6 - Não sabe dizer 
 

Observações da seção (IMPACTO GERAL – AMBIENTE DE NEGÓCIOS): 

 

 

Seção: DEMANDA POR TRABALHO 

08 – Qual foi o efeito da pandemia da COVID-19 sobre o número de funcionários 
na empresa ao final da primeira quinzena de Junho em relação ao período anterior 
ao início da pandemia? 

1 - Houve redução 
2 - Houve aumento 
3 - Não houve mudança 
4 - Não sabe dizer  
 
09 – Indique a melhor estimativa para essa redução/ aumento 

1 - superior a 75% 
2 - entre 51% e 75% 
3 - entre 26% e 50% 
4 - entre 10 e 25% 
5 - inferior a 10% 
6 - Não sabe dizer 
 
Observações da seção (DEMANDA POR TRABALHO): 
 



Seção:  PRINCIPAIS MEDIDAS ADOTADAS PELAS EMPRESAS E SUPORTE DO 
GOVERNO 

10 - A empresa adotou algumas das seguintes medidas em relação aos impactos 
da pandemia da COVID-19  durante e desde o início da pandemia (selecione tudo 
que se aplica)? 

 

(  ) A empresa lançou ou passou a comercializar novos produtos ou serviços 
(  ) Alterou o método de entrega de produtos ou serviços; incluindo a mudança 
para serviços online 
(  ) Adiou o pagamento de impostos 
(  ) Conseguiu uma linha de crédito emergencial para pagamento da folha salarial  
(  ) Antecipou as férias dos funcionários 
(  ) Realizou campanhas de informação e prevenção e adotou medidas extras de 
higiene 
(  ) Outros - Especifique: 
(  ) Não adotou nenhuma medida 
(  ) Não sabe dizer 
 

Para cada uma das opções anteriores é apresentada a opção de marcação: 

1 - Com apoio do governo 
2 - Sem apoio do governo 
 
 
Observações da seção (PRINCIPAIS MEDIDAS ADOTADAS PELA EMPRESA): 

 

 


