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Apresentação

A reprodução deste material é proibida.

A efetividade da tomada de decisão é relativa aos dados e cenários construídos 
como base para a análise.

A incerteza sempre fez parte, em diferentes níveis, das decisões estratégicas. 

A diferença do momento atual reside na complexidade sistêmica de fatores que 
impactam nos negócios e consumo, bem como a velocidade com que as 
mudanças acontecem caracterizando, muitas vezes, mercados ambíguos.

Motivados principalmente por estas situações e pela pandemia do coronavírus, 
realizamos a pesquisa PERSPECTIVAS E DESAFIOS DO MACRO CENÁRIO 
pela visão dos executivos brasileiros.

Neste material você encontra os principais resultados da pesquisa com impactos 
recentes, perspectivas e tendências para o ecossistema empresarial.



Metodologia

A pesquisa utilizou o método quantitativo e amostragem não probabilística. A coleta de 
dados foi realizada através de questionário on-line entre 25 de agosto e 27 de outubro de 
2020 com executivos, empresários e gestores com o objetivo de mapear desafios e 
principalmente, perspectivas de negócios no Brasil.

É importante mencionar que as respostas obtidas e consequente resultado representam 
as intenções dos participantes sem considerar a data exata de fim da pandemia do 
coronavírus. 

A pesquisa obteve a participação de 74 respondentes de líderes de empresas de 
pequeno, médio e grande portes situadas nos seguintes estados:  AM, ES, MG, RJ, SP, 
PR, RS e SC. 

O projeto foi conduzido por Isaak Soares e Letícia Marodin.



Perfil dos respondentes

Diretor/ Diretor Executivo

Gestor Executivo

CEO/Presidente

Sócio/Sócio-Diretor

Membro do Conselho

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Indústria 46,26%

Serviços 28,35%

Agronegócio 13,43%

Tecnologia 7,46%

Comércio e Varejo 1,50%

Construção 1,50%

ONG’s/Associações 1,50%



Perfil das empresas

• 56% estão localizadas no estado de SP
• 53% tem atuação nacional e internacional
• 21% familiar
• 21% multinacional de capital fechado
• 24% faturou mais de R$ 800 milhões em 2019

Local

Estadual

Regional

Nacional

Internacional

Nacional/Internacional

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Até R$ 1.000

Entre R$ 1.001  e R$ 10.000

Entre R$ 11.000 e R$ 50.000

Entre 51.000 e R$ 200.000

Entre R$ 201.000 e R$ 500.000

Entre R$ 501.000 e R$ 800.000

Mais de R$ 800.000

Valores em milhões de reais
ABRANGÊNCIA DOS NEGÓCIOS FATURAMENTO

PERFIL DE ESTRUTURA

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Familiar

Nacional - Capital Aberto

Nacional - Capital Fechado

Multinacional - Capital Aberto

Multinacional - Capital Fechado

Outro



Comitê de Gestão de Crises
Identificamos que 42% das 
empresas tinha um grupo de 
gestão de crises antes da 
pandemia. Esse grupo é ainda 
maior quando analisamos as 
empresas por nível de 
faturamento. 

Já entre as empresas com 
faturamento entre R$ 51 e 500 
milhões,  para 88% o comitê em 
muito contribuiu para a gestão de 
crises.

Dentro do segmento de empresas com 
faturamento superior a R$ 500 milhões,  76%  
afirma ter um grupo de gestão de crises antes da 
pandemia e para 62% dos executivos a empresa 
teria demorado mais para tomar decisões se não 
tivesse tal comitê. 

82,35%

92,86%

41,18%

23,53%
17,65%

7,14%

58,82%

76,47%
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100%

Até R$ 10.000 Entre R$ 11.000 e R$ 50.000 Entre R$ 51.000 e 500.000 Mais de R$ 500.000

Existência de grupo de Gestão de Crises antes da pandemia

Não Sim



Capacidade de ocupação antes da pandemia
62% aponta que estava operando com 25% de ociosidade  no período anterior ao da pandemia. 
Já 19% preferiu não responder.  Analisamos os dados por número de funcionários e concluiu-se 
que empresas com menos funcionários tinham maior nível de ociosidade.

60,71%
62,96%

60,00%

66,67%

17,86%

11,11%
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Até 100 101 - 2000 2.001 - 10.000 Mais de 10.000

Nível de ociosidade antes da pandemia x nº de funcionários

Até 25% da sua capacidade de operação Entre 26% e 50 da sua capacidade de operação
Entre 51% e 75% da sua capacidade de operação Entre 76% e 100% da sua capacidade de operação



Impacto no pacote de salários e bene8cios

22% das empresas reduziu o pacote de 
benefícios e salários em até 25%.

64% das empresas manteve salários e 
pacotes de benefícios. 

O percentual de empresas que manteve os 
salários e benefícios sobe para 80%  das 
empresas quando considerado apenas 
empresas com faturamento superior a 
R$ 500 milhões.

22,03%

1,69%

6,78%

1,69%

1,69%

64,41%

1,69%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Reduziu até 25% do pacote de benefícios e salários

Redução de 25% dos salários e jornada em Maio, Junho, Julho e Agosto

Reduziu entre 26% e  50% nas despesas salariais e benefícios

Reduziu entre 51% e  75% nas despesas salariais e benefícios

Reduziu o pacote salarial apenas dos altos executivos

Manteve os pacotes de salários e benefícios de todos os funcionários

Não se aplica

1º semestre de 2020 



Impactos na estratégia e ações táticas

MARKETING E VENDAS

52%
A INADINPLÊNCIA 
MANTEVE-SE 

58%
FLEXIBILIZOU OPÇÕES 
DE PAGAMENTOS
AOS CLIENTES

25%
AUMENTOU OS
INVESTIMENTOS
EM MARKETING

56%
DAS VENDAS 
ON-LINE
MANTIVERAM-SE

GESTÃO DE PESSOAS

PAGAMENTO E CRÉDITO

Para 36% a habilidade de seus funcionários em gestão de crises 
aumentou em 42% e 36% entende 
que a aprendizagem e inserção tecnológica dos funcionários aumentou 
consideravelmente.

O aumento da produtividade das equipes foi observado por 39% das 
empresas estudadas, enquanto 14% concluiu que reduziu.

Durante a pandemia

SUPPLY CHAIN

42%
RENEGOCIOU A FORMA
DE PAGAMENTOS
AOS FORNECEDORES



Comércio e Varejo 

Agronegócio

Construção

Indústria

Serviços

Tecnologia 

ONG’s/Associações 

25% 25%MANTIVERAM-SE

31%

41%

55% 34%

100%

100%

15% 26%

31% 19%

50% 25% 25%

11%

100%

26%
50%

12%

11% 7%

7%

26%
50%

Impacto nos custos
1º semestre de 2020



O faturamento de 36% das 
empresas, reduziu em até 50% e 
manteve-se igual ao primeiro 
semestre de 2019 para 29%  das 
empresas. 

Quando segmentamos as 
empresas por nível de faturamento, 
observamos que  47% das 
empresas estudadas com 
faturamento médio entre R$ 51 e 
R$ 500 milhões  tiveram redução 
em até 50% de seu faturamento.
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70%

Aumentou em mais de
50%

Aumentou em até 50% Manteve semelhante ao 1°
semestre de 2019

Reduziu em até 50% Reduziu em mais de 50%

Até 100 101 - 2000 2.001 - 10.000 Mais de 10.000

Impacto no faturamento
1º semestre de 2020 x 2019



Perspectiva quanto ao retorno de faturamento

22% acredita que 
retomada do faturamento 
da sua empresa 
acontecerá ainda no 
segundo semestre de 
2021 e outros 22% que 
retomará em 2022.

Enquanto isso, para 18% 
a retomada do 
faturamento ocorrerá 
ainda no 4º trimestre 
de 2020.

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

3° Trimestre/2020

4° Trimestre/2020

1° Trimestre/2021

2° Trimestre/2021

3° Trimestre/2021

4° Trimestre/2021

Em 2022

Total Geral Mais de R$ 500.000 Entre R$ 51.000 e 500.000 Entre R$ 11.000 e R$ 50.000 Até R$ 10.000



Perspec9vas por setor de atuação

Para  62% do agronegócio e 25% da 
indústria o setor apresenta 
crescimento atualmente.

No total geral, 47% das 
empresas está observando 
evolução no setor de atuação 
de seus negócios.

50% do setor de tecnologia afirma que o 
setor não foi afetado pela pandemia.

20% das empresas com faturamento até 
R$ 10 milhões acredita que haverá 
crescimento em seu setor de atuação no 
primeiro semestre de 2021.



Futuro e tecnologia

40% das empresas pretende manter 
os investimentos em tecnologia, e 
33% pretende aumentá-los em até  
25% nos próximos 12 meses.

Dentre as empresas que estão 
priorizando aumentar os investimentos, 
58% está no grupo de faturamento de
R$ 11 a 50 milhões e 40% no grupo 
superior a R$ 50 milhões anuais. 

AI, robótica, impressão em 3D, 
nanotecnologia, drones e biotecnologia 
estão nos planos de investimentos de 
17% das empresas.

TECNOLOGIA PROJETOS PRIORITÁRIOS

22% Gerenciamento de processos

21% Business Intelligence or CRM

16% Automação total da produção

13% Gestão de logística e operações

12% e-commerce

8% Inteligência Artificial

Próximos 12 meses



42%
NÃO PRETENDE 
DEMITIR OS 
FUNCIONÁRIOS

20%
PRETENDE DIMINUIR 
O TEMPO EM 
HOME OFFICE

75%
PLANEJA AUMENTAR 
INVESTIMENTOS EM 
TREINAMENTOS

58%
CONSIDERA CONTRATAR 
NOVOS FUNCIONÁRIOS 

Perspectivas estratégicas e táticas

64%
CONSIDERA BUSCAR OU
RENEGOCIAR CONTRATO 
COM FORNECEDORES

30%
ACREDITA NO
AUMENTO
DE VENDAS
ON-LINE EM
EM SEU SETOR

45%
PRETENDE
AMPLIAR
OU DESENVOLVER
E-COMMERCE

Próximos 12 meses



Desenvolvimento 
de novos 
parceiros de 
negócios

89%

Desenvolvimento 
de novos 
produtos e 
serviços

71%

Ampliar 
operações
da empresa

58%

Aumentar a 
presença digital

74%

Estratégia de mercado
Projetos com maior probabilidade de implementação como estratégia de mercado nos próximos 12 meses



Estratégia de negócios

A BUSCA DE 
EMPRÉSTIMOS COMO 
FORMA DE 
ALAVANCAGEM É 
PROVÁVEL PARA15%

ADMITE A BUSCA DE 
SÓCIOS

21%

APONTA 
POSSIBILIDADE
DE REALIZAR 
AQUISIÇÕES

26% A VENDA DA EMPRESA
É DESCARTADA POR

Estratégias com maior probabilidade de implementação nos próximos 12 meses

50%

12%
CONSIDERA 
VENDA OU 
FUSÃO

A ENTRADA DE 
INVESTIDORES
PODE SER UMA 
ALTERNATIVA PARA

22%



Obstáculos para a retomada de crescimento

A incerteza do câmbio é o 
principal obstáculo para a 
retomada de crescimento 
para 30% das empresas e a 
carga tributária para 23%.

36% aponta que a dificuldade 
de obter dados confiáveis e 
a incerteza para investir são 
os obstáculos que mais 
dificultam a retomada.

34% pondera que o fato de 
estar operando com equipe 
reduzida pode representar 
um obstáculo.

25% observa que 
habilidades reduzidas de 
sua equipe podem trazer 
obstáculos para a retomada.



A adaptação do planejamento e 
agilidade para execução somadas 
à gestão de pessoas foram as 
principais lições da pandemia, 
segundo os executivos que 
participaram do estudo. 



Viagens de negócio permanecerão muito reduzidas 74%

70%

70%

64%

42%

28%

28%

A forma de vendas B2B será reinventada

Transparência de gestão empresarial será um padrão

Produção se tornará mais sustentável com produtos mais 
amigáveis ao meio ambiente

Demanda de compra por produtos nacionais aumentará

A maioria da força de trabalho manter-se-á em teletrabalho

Redução de preços das cadeias de suprimentos 
para atender menor poder de compra

TENDÊNCIAS

As viagens corporativas tendem a 
permanecer bastante reduzidas.

A reinvenção de vendas B2B, 
transparência de gestão e 
produção sustentável, 
apontam tendências de gestão de 
negócios com probabilidade de 
manter-se ao longo prazo.

Observamos ainda que 32% 
descarta completamente a 
manutenção da maioria da equipe 
em home office e 43% não 
identifica probabildiade de redução 
de preços da cadeia de 
suprimentos.

(menos de 50% da média antes da pandemia)

(supply chain global será reduzida)



Sobre esta publicação
Esta publicação apresenta os resultados da pesquisa “PERSPECTIVAS E DESAFIOS DO MACRO CENÁRIO 2020/2021” pela visão de líderes 
empresariais e executivos que atuam no Brasil.

A coleta de dados desta pesquisa foi realizada entre 25 de agosto e 27 de outubro de 2020, através de questionário on-line e amostra não 
probabilística.

A pesquisa obteve a participação de 74 respondentes de líderes de empresas de pequeno, médio e grande portes situadas nos seguintes estados:  
AM, ES, MG, RJ, SP, PR, RS e SC. 

A reprodução deste material é proibida. 

Caso deseje receber informações adicionais ou participar de estudos como esse no futuro, entre em contato pelo e-mail: contato@markenz.com.br



Definir estratégia envolve fazer escolhas. 

Conte conosco para fazer escolhas 
inovadoras para sua empresa em conjunto 
com sua equipe.

41. 99152 9500contato@markenz.com.br


