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Expectativas de Retomada
Pós-Covid-19 | PME

Um ano depois: como as PMEs esperam que
seja a retomada econômica no Brasil?
Para entender quais os principais impactos
causados pela Covid-19 e as expectativas para a
retomada das atividades econômicas, bem como
para identificar os desafios e as oportunidades que
a pandemia trouxe, a Serasa Experian realizou uma
pesquisa quantitativa em todo o Brasil, buscando
respostas para questionamentos como: quais as
principais dificuldades do período? Quais mudanças
foram implementadas no relacionamento e na
negociação com clientes e fornecedores? Quais

foram as adaptações necessárias para operar
durante o isolamento social e como as empresas
lidaram com o cenário de inadimplência?
Para responder essas e outras perguntas,
entrevistamos 521 empresas de diversos
segmentos, em todo o Brasil, entre os dias 6 e 19
de novembro de 2020.

Hora de entender o que aprendemos e
olhar para a frente
•

•
•
•
•
•

90% das empresas enxergaram oportunidades com a pandemia: aprenderam novas
formas de vender, investiram em inovações e tecnologias, tiveram mais tempo para
se dedicar a clientes ativos e potenciais e “arrumaram a casa”, revendo contratos e a
saúde financeira do negócio.
Das entrevistadas, 76% foram impactadas pela pandemia, e para 64% delas esses
impactos foram mais negativos do que positivos ou neutros.
62% das empresas têm expectativa de retomada em até 6 meses e 38% em mais de 6
meses.
As regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste acreditam em uma retomada mais rápida se
comparadas ao Sudeste e ao Sul do país.
Entre as diversas frentes de operação das PMEs, Finanças e Vendas foram as mais
atingidas, com 56% e 49%, respectivamente.
Das 521 entrevistadas, 53% declararam que a expectativa é ‘retomar e expandir’
os negócios.

Perfil das empresas entrevistadas
Porte

Médias: 20%

Pequenas: 23%

Microempresas: 57%

Segmentos de atuação

Serviços: 52%

Comércio
Varejista: 22%

Comércio
Atacadista: 7%

Indústria: 10%

Outros: 9%

Norte

Centro-Oeste

Regiões do Brasil

Sudeste: 50%

Sul: 20%

Nordeste: 15%

15%
Deste total, também destacamos a divisão entre capitais, regiões metropolitanas e interior dos estados:

54%: Capitais
24%: Regiões Metropolitanas
22%: Interior dos Estados

Como as PMEs enfrentaram
os desafios de 2020
O enfrentamento foi diferente de acordo com o porte das empresas: as microempresas tomaram medidas
mais imediatistas para resolver problemas relacionados ao dia a dia. Já as empresas de pequeno e médio
portes adotaram um número maior de medidas relacionadas a questões estruturais.
As medidas tomadas trazem benefícios imediatos e, também, de médio e longo prazos. Um exemplo são
as ações empregadas para mudar o modo de se relacionar com o cliente por meio de novas ferramentas e
novos canais, além da qualificação de dados dos clientes para segmentações e ações mais customizadas.

Frentes que sofreram maiores impactos com a
pandemia:

Finanças, Custos
e Despesas

Comercial e
Vendas

Relacionamento
ou Contato com
Cliente

Recursos
Humanos e
Equipe

Operações

Tecnologia

Finanças, Custos e Despesas
Dentro destas frentes, os grandes desafios apontados foram:

1º Reduzir custos e despesas
2º Rever contratos
3º Foco na saúde financeira
4º Solicitar empréstimos,
financiamentos
5º Aumentar capital de giro
6º Aumentar custos e
despesas
7º Quitar empréstimos e
financiamentos
8º Fazer aportes
9º Vender ativos
10º Comprar ativos

- Todas as empresas reduziram custos e
despesas, principalmente as de médio porte.
- Entre as pequenas e médias, a revisão de
contratos e a solicitação de empréstimos
estiveram na ordem do dia.
- Já para as microempresas, o desafio foi
aumentar o capital de giro para manter a gestão
do seu dia a dia.

Comercial e Vendas
Aqui, os desafios concentraram-se em:

1º Queda nas vendas
2º Adaptar produtos e serviços
3º Modificações em preços e
negociações
4º Alterar as formas de
comunicação
5º Novos canais de vendas
6º Novas atividades em curto
espaço de tempo
7º Lidar com o aumento de
vendas

- Lidar com a queda nas vendas e adaptar
produtos e serviços para o momento da
pandemia foi um desafio apontado por todas
as participantes da pesquisa.
- Já as empresas de porte médio também
modificaram preços e investiram em novos
canais de vendas, tendo que aprender novas
atividades em curto espaço de tempo.

Relacionamento ou Contato com Cliente
Principais desafios:

1º Adaptar formas de contato
2º Adaptar pontos de
atendimento
3º Novas ferramentas de
relacionamento
4º Adaptar formas de receber
os pagamentos
5º Adaptar formas de expor
produtos e serviços
6º Novas fontes de informação
dos clientes
7º Segmentações de clientes
8º Criar ou melhorar o
cadastro de clientes

- Quanto maior o porte da empresa, maior foi a
necessidade de adaptar as formas de contato
com os clientes.
- As médias investiram em “analytics” com o uso
de novas ferramentas, fontes de informações
de clientes (incluindo cadastro) e segmentações
(ações com benefícios de médio prazo).
- Já as microempresas adaptaram a forma de
receber dos clientes (ações mais imediatistas).

Recursos Humanos e Equipe
Neste aspecto os desafios registrados foram:

1º Diminuir quadro de
funcionários/equipe
2º Suspensão ou redução de
contratos
3º Antecipar férias
4º Investimento em protocolos
de saúde/segurança
5º Cortar salários
6º Mudar regimes de
contratação
7º Postergar férias
8º Aumentar quadro de
funcionários
9º Aumento de contratos

- Todas as empresas entrevistadas
necessitaram diminuir quadro de
funcionários e suspender contratos.
- As empresas médias tomaram mais
ações nesta frente, como antecipar férias,
cortar salários e mudar regimes de
contratação (uma possível consequência
do maior número de funcionários).

Operações
Maiores desafios:

1º Atividades paralisadas
2º Desfazer-se de recursos
3º Fazer novas parcerias
4º Desfazer contratos com
fornecedores
5º Alterar a produção
6º Modificar localização de
equipes e produção
7º Contratar novos
fornecedores
8º Aumento das atividades
9º Contratar novos recursos

- Todas as empresas relataram necessidade de
paralisar atividades em algum momento.
- As empresas de porte médio relataram maiores
impactos nas operações, incluindo desfazerse de recursos e de contratos de fornecedores
e mudanças na localização das equipes,
possivelmente em função do home office.
- Já as microempresas fizeram mais parcerias
como alternativa para manter as operações.

Tecnologia
Desafios:

1º Possibilitar acesso a tecnologia
e internet para os funcionários
2º Investimentos em automação
3º Reconhecimento digital de
clientes
4º Novos hardwares
5º Investimento em inteligência
artificial
6º Novos softwares
7º Paralisar investimentos em
tecnologia
8º Aumentar a segurança contra
ataques cibernéticos
9º Aumentar a segurança contra
fraudes
10º Dados em nuvens
11º Adotar acessos via VPN

- As pequenas e médias empresas
investiram em automação como forma
de gerenciar melhor as ações da frente
de tecnologia.
- Já as microempresas fizeram
investimentos mais básicos, como a
contratação de novos hardwares.

Cortes que tiveram que fazer
ou fariam com prioridade
Ao serem questionadas sobre quais os cortes que fariam com prioridade, as empresas responderam que
a área de tecnologia foi a menos impactada e a última a ser considerada nos cortes, o que sinaliza sua
importância.
A ordem de prioridade dos cortes seria:
Pessoas – 22%
Fornecedores – 14%
Aluguéis/Imóveis – 14%
Benefícios – 13%
Tecnologia – 7%
Não fez e não pretende fazer cortes – 30%

Oportunidades descobertas durante a pandemia

90% das empresas disseram enxergar novas oportunidades com a pandemia.
- Aprender novas modalidades de vendas foi a oportunidade destacada por todas as empresas na pesquisa.
- Já as médias empresas identificaram um leque maior de oportunidades, como:
- Rever parcerias.
- Investir em novas tecnologias e segurança do negócio.
- Tiveram mais tempo para prospectar e relacionar-se com os clientes.

Canais de vendas online
vieram para ficar
Das 521 entrevistadas, 53% já vendia online e 17% migrou para esse canal de vendas.
E, das que vendem online, 84% pretendem continuar nesse canal, mesmo depois da pandemia.
Como a empresa está vendendo e negociando produtos e serviços na pandemia?

E os canais pelos quais fazem as vendas online registraram crescimento expressivo:
Microempresas: foram para o WhatsApp e Instagram.
Pequenas e médias: investiram em seus e-commerces próprios.

O WhatsApp é fundamental para 72% das participantes
da pesquisa.
- Na região Nordeste é adotado por 88% das empresas.
- B2C responde por 80% do uso da rede de mensagens.
- No segmento de comércio a presença é de 86%.
- 77% das microempresas utilizam o canal.

O Instagram está presente em 42% das PMEs:
- No Nordeste, 59% das entrevistadas utilizam o canal.
- 50% do segmento B2C.
- 48% das microempresas.

O e-commerce próprio é utilizado por 30%
das empresas:
Pequeno porte: 42%
Médio porte: 46%

O Marketplace é o canal adotado por 20%:
- 36% das empresas que utilizam o canal
estão localizadas no Nordeste.

O Facebook é adotado como canal por 38% das
521 empresas.

O Telegram começa a ganhar força e aparece como
opção para 9%, com presença em 18% das empresas
da região Nordeste.

As vendas online continuarão após a pandemia:
- Para 58%, as vendas online melhoraram os negócios.
- 26% continuarão a vender online, mas com restrições.
- 13% ainda não sabem se continuarão a vender online.
- 3% não venderão online com o fim da pandemia.

Ao serem perguntadas em quais aspectos a venda online ajudou seus negócios, as empresas responderam:
- 43% atingiram públicos diferentes.
- 43% ganharam maior exposição.
- 37% atingiram o mesmo perfil de público, mas em maior quantidade.
- 31% atingiram novas regiões.
- 2% apontaram outros aspectos.

E a inadimplência?
Mesmo com os esforços para manter as vendas, a inadimplência foi uma preocupação em 2020.
- Das 521 entrevistadas, 22% ficaram inadimplentes por conta da pandemia.
- A inadimplência também aumentou entre seus clientes (32%).

Inadimplência das empresas
- 39% das empresas se declaram inadimplentes.
- A origem está relacionada a deixar de pagar fornecedores e impostos.
- 22% estão inadimplentes por conta da pandemia.
- 17% da inadimplência não está associada à pandemia.
- 61% não estão inadimplentes.
Entre as inadimplentes, as dívidas concentraram-se em:
Contas de consumo

Outras despesas

Energia: 18%
Telefonia: 13%
Água: 13%
Internet: 10%

Fornecedores: 39%
Impostos: 38%
Empréstimos: 34%
Aluguel: 34%

Inadimplência dos clientes
Entre os clientes das empresas, a inadimplência cresceu mais na indústria, chegando a 43%, e nas
empresas de médio porte, com 38%.
O aumento é expressivo, já que 46% das participantes declararam que a inadimplência aumentou 50%
ou mais.

Mudanças na inadimplência dos clientes

Aumentou: 32%

Diminuiu: 9%

Igual: 28%

Não têm clientes
inadimplentes: 24%

Não sabem: 7%

Otimismo no ar
Mesmo com todas as dificuldades, encontramos otimismo:
- Das 521 entrevistadas, 53% declararam que a expectativa é ‘retomar e expandir’ os negócios.
- E a retomada está aí. Já aconteceu ou acontece no máximo em 6 meses para 62% das entrevistadas.

Expectativa de retomada no
período pós-Covid-19

Das entrevistadas, 53% têm como expectativa retomar e expandir os negócios.
Para 29%, a perspectiva é retomar o patamar em que se encontravam antes da pandemia ou menos.
E 18% acreditam que permanecerão como estão hoje.

A expectativa de retomada é de até 6 meses, com algumas diferenças regionais:
- Nordeste, Norte e Centro-Oeste acreditam em uma retomada mais rápida na comparação com o Sudeste e
o Sul do país.
- 62% das empresas têm expectativa de retomada em até 6 meses e 38% em mais de 6 meses.
- Investimentos mais priorizados são os que envolvem atividades remotas.

Como as empresas devem investir para
a retomada no período pós-pandemia
- 42% vão investir em maior capacidade para adoção de trabalho e atendimento remotos, com 58% das
empresas de médio porte liderando a intenção. Na região Nordeste, 51% investirão nesse sentido.
- Novas tecnologias para vender mais e melhor de forma remota estão na pauta de 40% das entrevistadas,
com o comércio respondendo por 45% dessas intenções. 47% das empresas do Norte e do Centro-Oeste
também declaram esse objetivo.
- 31% estarão preocupadas em aperfeiçoar sua gestão financeira.
- 16% querem adquirir tecnologia para evitar fraudes e inadimplência.
- 12% reforçarão a segurança cibernética.
- 17% ainda não sabem qual é a sua prioridade de investimento e 5% declaram que não têm intenção
de investir.

Trabalho e atendimento remotos

42

Tecnologias para vender mais e
melhor remotamente

40

NE: 51%
Médio Porte: 58%
N/CO: 47%
Comércio: 45%
Médio Porte: 48%

31
Tecnologia para evitar fraudes
e inadimplência

16
12

Segurança cibernética
Não faremos investimentos
Ainda não sei

5
17

Serasa Experian tem cursos gratuitos para
apoiar a saúde financeira
A Serasa Experian disponibiliza cursos online e gratuitos para contribuir com a saúde
financeira e empoderar economicamente o consumidor e o microempreendedor brasileiro
em tempos de incertezas econômicas. O conteúdo apresenta fundamentos básicos de
educação financeira, essenciais para ajudar aqueles que precisam organizar as finanças da
família e do próprio micronegócio.
Para participar dos cursos, basta acessar o link: www.serasaexperian.com.br/acoes-covid.
Ainda nesta página, é possível encontrar informações sobre as demais iniciativas da Serasa
Experian para ajudar consumidores e empresas durante este momento desafiador.
E para monitorar e acompanhar a saúde do seu negócio, é possível saber sempre que
alguém consulta, pré-negativa ou negativa a sua empresa, além de monitorar os sócios e
prevenir fraudes. Confira: https://empresas.serasaexperian.com.br/saude-do-seu-negocio

Serasa Experian
A Serasa Experian é líder na América Latina em serviços de informações para apoio na
tomada de decisões das empresas. No Brasil, é sinônimo de solução para todas as etapas
do ciclo de negócios, desde a prospecção até a cobrança, oferecendo às organizações as
melhores ferramentas. Com profundo conhecimento do mercado brasileiro, conjuga a força
e a tradição do nome Serasa com a liderança mundial da Experian. Criada em 1968, uniu-se
à Experian Company em 2007. Responde on-line/real-time a 6 milhões de consultas por dia,
auxiliando 500 mil clientes diretos e indiretos a tomarem a melhor decisão em qualquer
etapa de negócio.
Constantemente orientada para soluções inovadoras, a Serasa Experian vem contribuindo
para a transformação do mercado de soluções de informação, com a incorporação contínua
dos mais avançados recursos de inteligência e tecnologia.
Saiba mais em: www.serasaexperian.com.br

Experian
A Experian é líder mundial em serviços de informação. Nos grandes momentos da vida desde comprar um carro, passando por mandar seu filho para a faculdade, até a crescer o
negócio se conectando com novos clientes - nós empoderamos consumidores e empresas a
gerenciarem seus dados com confiança. Nós ajudamos as pessoas a tomarem o controle de
suas vidas e acessarem serviços financeiros, os negócios a tomarem decisões mais inteligentes e prosperarem, os credores a emprestarem de forma mais responsável e as organizações a prevenirem fraude de identidade e crime.
Empregamos cerca de 17.200 pessoas em 44 países e a cada dia estamos investindo em novas tecnologias, profissionais talentosos e inovação para ajudar todos os clientes a maximizarem cada oportunidade. A Experian plc está listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN)
e compõe o índice FTSE 100.
Saiba mais em: www.experianplc.com

