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Agosto/2020



A CACISPAR, SEBRAE/PR e as ACE's do sudoeste 
paranaense, realizaram uma pesquisa, que teve como 

objetivo, compreender o impacto que o período de 
isolamento social - devido a COVID-19 - gerou nas 

empresas da Região Sudoeste do Paraná. Foram obtidas 
937 respostas, distribuídas por 32 municípios. Os dados 
apresentados a seguir, representam a realidade destas 

empresas.



A coleta de dados foi realizada via Google Forms

https://bit.ly/PesquisaCACISPAR

Link para acesso:

https://bit.ly/PesquisaCACISPAR


RESULTADOS DA PESQUISA
SUDOESTE DO PARANÁ 



Período da apuração: 11/08/2020 a 21/08/2020;

Base de dados: 937 respostas; 



Participou da primeira pesquisa:



Minha empresa é:
*91%  dos respondentes são 
micro e pequenas empresas



Setor da empresa:



Tempo de mercado:
*77%  são empresas com mais de 

05 anos de mercado.



Número de colaboradores:

16%

*71%  são empresas que 
possuem de 1 a 10 colaboradores



Faturamento nos últimos 3 meses (comparação 2019):

18%

25%

18%

*54%  das empresas perceberam 
redução em seu faturamento.



Quadro de colaboradores (março a agosto/2020):

18%

25%
1%

12%

*28% das empresas reduziram 
seu quadro de colaboradores.



Demitir nos próximos 90 dias (cenário - agosto/2020):



Risco de encerrar a empresa:
*83% das empresas possuem risco baixo a

inexistente de encerrar suas atividades.



Fez empréstimo nos últimos 90 dias (maio, junho, julho/2020):



Se sim, qual instituição:
*Destaca-se a relevante participação 

das Cooperativas de Crédito da região.



Conhece as Sociedades Garantidoras de Crédito:



Buscou a GarantiSudoeste para avalizar:



Irá precisar de empréstimo nos próximos 90 dias:



Inadimplência, últimos 03 meses (maio, junho e julho/2020)

8%

*27% das empresas estão com 
inadimplência superior a 11%.



Utilizou programas governamentais:

*28% das empresas utilizaram 
programas governamentais



Percebeu novas OPORTUNIDADES:

*62% das empresas perceberam mais 
de 4 oportunidades no período da 

pandemia;



Aderiu a novas soluções DIGITAIS:

*43% das empresas buscaram 
alternativas, no mundo digital, para seus 

negócios;



Avaliação ACE’s:

*79% das empresas consideram de boa 
a ótima a atuação das Associações 

Comerciais e Empresariais;




