
IMPACTO DO COVID-19 
PARA AS INDÚSTRIAS 

RORAIMENSES
Pesquisa de Acompanhamento



Informações técnicas

■ Metodologia: Pesquisa Primária

■ Técnica: Survey de Opinião

■ Abrangência: Boa Vista/RR

■ Amostra: 50 empresas de 15 segmentos industriais 

■ Coleta de dados: 25/03/2020

■ Público-alvo: Empresas do setor industrial de Roraima

■ Apresentação dos resultados: Serão apresentados os resultados 
consolidados



PERCEPÇÃO DOS EMPRESÁRIOS



■ A empresa é exportadora?

12%

88%

Sim Não



■ A empresa teve algum impacto decorrente das medidas de prevenção
ao Coronavírus?

94%

6%

Sim

Não



■ Se a sua resposta foi sim, qual a escala deste impacto até o dia
25/03/2020?

16,7%

22,9%

60,4%

Baixo

Moderado

Alto



■ Qual a tendência de cenário para a sua empresa nos próximos 3
meses?

16%

8%

76%

Inalterado em relação ao

que está agora

Tendência de melhora

Tendência de piora



■ Selecione 3 (três) possíveis impactos para a sua empresa nos próximos 3
meses:

46%
50%

56% 58% 60%

28%

8%
2%

Redução parcial da produção e vendas

Redução total da produção e vendas

Dificuldade de capital de giro

Dificuldade em cumprir obrigações acessórias e recolher impostos em dia

Dificuldade em pagar salários

Dificuldade com aquisição de insumos

Dificuldade com a logística de recebimento e envio de mercadorias

Nenhum impacto

NOTA: A soma de todos os 

percentuais ultrapassa 100% 

pelo fato de haver 3 opções de 

escolha por respondente.



■ A empresa teve queda de faturamento desde o agravamento da
situação do Coronavírus no estado? Quanto?

8%

18%

66%

8%

Sim, até 10%

Sim, até 30%

Sim, acima de 30%

Não teve queda de

faturamento



■ A empresa adotou alguma das medidas imediatas citadas abaixo
visando evitar ou reduzir os impactos causados pela presença do
Coronavírus no estado?

12% 12%

64%

10%

Redução de despesas

Renegociação e repactuação

com fornecedores

Renegociação de dívidas

Não adotou nenhuma das

medidas citadas



■ A empresa já adotou algumas das medidas abaixo no que se refere
às relações de trabalho?

24%

10%

8%

28%

34%

18%

32%

Antecipação de férias individuais

Concessão de férias coletivas

Adoção de banco de horas

Adoção de teletrabalho ou home office para

funções específicas

Redução da carga horária

Suspensão do contrato de trabalho

Não adotou nenhuma das medidas citadas


