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INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Metodologia: Pesquisa quantitativa

Técnica: Survey de Opinião Abordagem: Telefônica

Abrangência: Estado de Mato Grosso

Amostra realizada: 50 casos

Coleta de dados: 16 de junho a 24 de junho de 2020.

Público Alvo: Indústrias de Mato Grosso.

Controle da coleta de dados: Houve controle de coleta de dados por meio da listas de empresas com CNAE

principal que fossem indústrias e/ou tratativa de indústrias.

Apresentação dos resultados : Serão apresentados os resultados consolidados e cruzamentos de acordo com

a necessidade de leitura complementar.
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SUMÁRIO EXECUTIVO



55Sumário executivo

 40% Estão em atividade com redução na produção

 58% Sentiram pouco o impacto da Covid-19

 20% Adotaram o home office em suas empresas

 13% Das empresas realizaram demissões

 90% Sentiram queda em seu faturamento

 70% Dos entrevistados avaliam como negativo os decretos municipais para o combate à pandemia

 56% Opinaram que o cenário econômico atual é de estagnação

 72% Dos entrevistados demandaram incentivos fiscais para a retomada da economia

 48% Das empresas solicitaram informações estratégicas do setor e serviços de biossegurança no 

ambiente de trabalho como atividades do Sistema Fiemt para o enfrentamento da pandemia



PERFIL DAS EMPRESAS



Dentre as indústrias  pesquisadas, a maioria foi do setor alimentício (30%), madeira (22%) e 

indústria geral (14%).
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transformação
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Combustíveis e
biocombustíveis
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Qual o setor?



Perguntados sobre a forma de funcionamento da empresa , 40% estão em atividade com redução na 

produção, 28% (ambos) estão em atividade sem mudanças no funcionamento seguida de atividades 

com mudanças no funcionamento (teletrabalho, tele-entrega, etc).
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40%

28%

28%

4%

Em atividade com redução na produção

Em atividade sem mudanças no funcionamento

Em atividade com mudanças no funcionamento (teletrabalho, tele
entrega, etc)

Fechada temporariamente / Aguardando liberação

Qual é a forma de funcionamento da empresa atualmente?

Perfil das empresas



IMPACTOS DA COVID-19



Com relação ao impactos da Covid-19, 58% das empresas sentiram pouco, 38% sentiram 

muito e 4% não sentiram. 
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58%

38%

4%

Impactos da Covid-19 na empresa

Sentiu pouco Sentiu muito Não sentiu



Indagados a respeito dos obstáculos e dificuldades enfrentados no momento atual, 81% sofreram 

com a redução de venda de produtos, 42% com atendimento ao cliente, 31% dificuldade com 

capital de giro e 27% com transporte e logística.
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com novas
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ambiente de
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com
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Com a crise atual, quais são os obstáculos/dificuldades enfrentados no 
momento?

Outros: Dificuldade com mão de
obra; Dificuldade com transporte
coletivo; Dificuldade no pagamento
de salários; Mão sentiu nenhuma
crise.
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Questionados se houve medidas trabalhistas na empresa, 20% praticaram o home office, 

18% realizaram antecipação de férias individuais, 17% banco de horas e 13% demissões.
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50%

21%

29%

Até 10% De 11% a 20% De 21% a 40%

Caso a empresa realizou demissões, qual é a porcentagem em relação 
ao quadro total de demitidos?

Entre aqueles que realizaram demissões, a maioria (50%) demitiu até 10% dos 

colaboradores.
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14%
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A empresa sentiu queda no faturamento? 

14

90% das empresas tiveram queda no faturamento. 60% das empresas tiveram uma 

queda de até 40% no faturamento. 

60% 

Impactos da Covid-19
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O principal motivo da queda das vendas (52%) é a diminuição nas vendas em MT e em 

outros estados, seguido de queda da produção industrial (43%). Apenas 5% citaram a 

queda das vendas por decretos municipais e estaduais.

Impactos da Covid-19
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A empresa sentiu queda na produção?

76% 

83% das empresas tiveram queda na produção. 76% das empresas tiveram uma queda 

de até 40% na produção. 
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72%

22%

6%

A empresa adotou alguma medida financeira para mitigar o efeito da Covid-
19?

Não procurei por empréstimo

Sim, mas não tomei o empréstimo

Sim e consegui o empréstimo

72% das empresas não procuraram por empréstimo. Dentre aqueles (22%) que 

procuraram e não tomaram empréstimo afirmaram que estão aguardando aceite e/ou 

recusa da proposta no banco.

Impactos da Covid-19
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78%

22%

A sua empresa teve casos com funcionários com Covid-19? 

Não Sim

78% das empresas não tiveram casos com colaboradores com Covid-19 e 22% sim.

Impactos da Covid-19
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100% das empresas afastaram seus colaboradores por 15 dias que tiveram Covid-19.  

100%

73%

64%

45%

Afastamento com atestado  de 15
dias

Monitoramento dos funcionários
que tiveram contato direto com os

contaminados

Realização do teste rápido do
Covid-19 para todos os
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Assistência a saúde com exames,
medicamentos e protocolos de

isolamento social

Quais medidas foram tomadas com os funcionários com Covid-19?

Impactos da Covid-19



PERCEPÇÃO DAS AÇÕES 
GOVERNAMENTAIS



21Ações governamentais

64% das empresas tiveram impactos com decretos 

municipais de Mato Grosso. 40% das empresas 

tiveram impactos com decretos estatuais em Mato 

Grosso. Decretos estaduais de outros estados 

impactaram em 16% as empresas entrevistadas.

64%

10%

Decretos municipais afetaram o negócio?

De Mato Grosso De outro estado

40%

16%

Decretos estaduais afetaram o negócio?

De Mato Grosso De outro estado
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30%

70%

0%

Positivo Negativo Sem opinião

Como você avalia a medida governamental para 
o enfrentamento da pandemia - Municipal

50%

30%

20%

Positivo Negativo Sem opinião

Como você avalia a medida 
governamental para o enfrentamento da 

pandemia - Federal

46% 46%

8%

Positivo Negativo Sem opinião

Como você avalia a medida governamental 
para o enfrentamento da pandemia - Estadual

A esfera federal no combate à pandemia é a mais 

positiva com 50%. Os decretos estaduais se 

mostram com opiniões divididas (positivo e negativo 

com 46% ambos). As ações com a maior avaliação 

negativa é a municipal, com 70%.

Ações governamentais



PERCEPÇÃO  DE RECUPERAÇÃO 
DA EMPRESA E DA ECONOMIA
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32%

56%

12%

Tendência de melhora Tendência de estagnação Tendência de piora

Qual é a sua opinião em relação ao cenário econômico da empresa no 
momento?

56% das empresas visualizam um cenário econômico de estagnação.
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6%

30%

36%

10%

2%

10%

6%

Até 3 meses Até 6 meses Até 1 ano Até 2 anos Mais de 2 anos Não sabe / não
informou

Não teve
impactos
negativos

Qual é o tempo necessário para a recuperação da empresa?
72% 

72% das empresas têm a expectativa de recuperação da empresa em até 1 ano.

Percepção da economia
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38%

34%

20%

8%

Recuperação fraca com algum
aumento de faturamento e/ou

manutenção dos empregos

Recuperação forte com aumento
significativo de faturamento e/ou

novas contratações

Estável, sem ter sido impactado no
faturamento e/ou contratações

Retração fraca com queda leve de
faturamento e/ou manutenção de

empregos

Qual é a projeção para a situação da empresa em 31.12.2020?

Os empresários se encontram divididos na expectativa do fim do ano de 2020. 38% 

citam uma recuperação fraca na economia e 34% afirmam uma recuperação forte.

Percepção da economia
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As medidas para retomada da economia mais citadas foram: incentivos ficais (72%), novas linhas 

de crédito (70%) e isolamento vertical  (60%).

Percepção da economia
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Isolamento vertical (grupos de riscos ficam em casa)

Parcelamento de impostos

Flexibilização na concessão de crédito

Maior convergência nas decisões municipais, estaduais e federais

Maior participação dos setores produtivos nas decisões de combate a Covid-19

Busca pelo equilíbrio dos gastos públicos
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Quais ações devem ser realizadas para a retomada da economia?
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48%

48%

42%

36%

24%

24%

22%

22%

18%

Informações estratégicas do setor

Serviços de biossegurança no ambiente de trabalho.

Mobilização politica para obtenção de benefícios junto aos órgãos
governamentais

Testes rápidos Covid-19

Capacitações técnicas

Consultorias

Cursos de gestão

Acesso ao crédito

Descontos maiores nos produtos do Sistema

Em sua opinião o que a FIEMT/SESI/SENAI/IEL podem te ajudar em atravessar o 
impacto do Covid-19?

Dentre as medidas de apoio do Sistema Fiemt mais demandadas ao setor industrial estão em 

evidência: informações estratégicas do setor e serviços de biossegurança no ambiente de trabalho 

(48% ambos) e mobilização politica para obtenção de benefícios (42%).

Percepção da economia



CONSIDERAÇÕES FINAIS

29



 Dentre as indústrias  pesquisadas, a maioria foi do setor alimentício (30%), madeira (22%) e indústria geral 

(14%).

 Perguntados sobre a forma de funcionamento da empresa , 40% estão em atividade com redução na produção, 

28% (ambos) estão em atividade sem mudanças no funcionamento seguida de atividades com mudanças no 

funcionamento (teletrabalho, tele-entrega, etc).

 Com relação ao impactos da Covid-19, 58% das empresas sentiram pouco, 38% sentiram muito e 4% não 

sentiram. 

 Indagados a respeitos dos obstáculos/dificuldades enfrentados no momento atual, 81% sofreram com a redução 

de venda de produtos, 42% no atendimento com cliente, 31% dificuldade com capital de giro e 27% 

transporte/logística.

 Questionados se houve medidas trabalhistas na empresa, 20% praticaram o teletrabalho, 18% antecipação de 

férias individuais, 17% banco de horas e 13% demissões.

 Entre aqueles que realizaram demissões, a maioria (50%) demitiu até 10% dos colaboradores.

 90% das empresas tiveram queda no faturamento. 60% das empresas tiveram uma queda de até 40% no 

faturamento. 
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 O principal motivo da queda das vendas (52%) é a diminuição nas vendas em MT e em outros estados, seguido 

de queda da produção industrial (43%). Apenas 5% citaram a queda das vendas por decretos municipais e 

estaduais.

 83% das empresas tiveram queda na produção. 76% das empresas tiveram uma queda de até 40% na produção. 

 72% das empresas não procuraram por empréstimo. Dentre aqueles (22%) que procuraram e não tomaram 

empréstimo afirmaram que estão aguardando aceite e/ou recusa da proposta no banco.

 78% das empresas não tiveram casos com colaboradores com Covid-19 e 22% sim.

 100% das empresas afastaram seus colaboradores por 15 dias que tiveram Covid-19.  

 64% das empresas tiveram impactos com decretos municipais de Mato Grosso. 40% Das empresas tiveram 

impactos com decretos estatuais em Mato Grosso. Decretos estaduais de outros estados impactaram em 16% as 

empresas entrevistadas.

 A esfera federal no combate a pandemia é a mais positiva com 50%. Os decretos estaduais se mostram com 

opiniões divididas (positivo e negativo com 46% ambos). As ações com a maior avaliação negativa é o municipal 

com 70%.
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 56% das empresas visualizam um cenário econômico de estagnação.

 72% das empresas tem a expectativa de recuperação da empresa em até 1 ano.

 Os empresários se encontram divididos na expectativa do fim do ano de 2020. 38% Citam uma recuperação  

fraca na economia e 34% afirmam uma recuperação forte.

 As medidas para retomada da economia mais citadas foram: incentivos ficais (72%), novas linhas de crédito 

(70%) e isolamento vertical  (60%).

 Dentre as medidas de apoio do Sistema Fiemt mais demandadas ao setor industrial estão: informações 

estratégicas do setor e serviços de biossegurança no ambiente de trabalho (48% ambos) e mobilização politica 

para obtenção de benefícios (42%).
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