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9 em cada 10 empresários acreditam que a crise tem afetado 
seus negócios 

O país vem enfrentando, desde o ano passado, uma crise econômica de grandes proporções que tem ocupado 
as manchetes dos jornais e levado o brasileiro a rever hábitos e comportamentos de consumo. Quando se 
trata dos empresários, há efeitos sobre os negócios em maior ou menor grau, levando-o a se reinventar, 
de forma a adaptar-se ao novo momento para conseguir manter-se no mercado apesar das dificuldades. 
O estudo “A crise econômica na visão dos empresários”, conduzido pelo SPC Brasil e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), tem a intenção de entender em que medida a atual crise tem afetado 
as empresas do país e quais são as expectativas, opiniões e apreensões desse segmento com relação ao seu 
negócio e à economia como um todo. Para o estudo, foram entrevistados proprietários ou responsáveis pela 
gestão financeira de empresas de todos os portes, situadas nos 27 estados brasileiros.

Para 64% as condições do negócio pioraram nos últimos 6 meses. 
Queda nas vendas é a principal consequência da crise econômica

Os atuais problemas econômicos são 
considerados graves ou muito graves 

por 86,7% dos entrevistados

Na avaliação do empresário brasileiro, a economia 
tem, de fato, mostrado sinais de deterioração: para 
85,3% deles, as condições econômicas gerais do 
país pioraram ou pioraram muito nos últimos seis 
meses. Além disso, os atuais problemas econômicos 
são considerados graves ou muito graves por 86,7% 
dos entrevistados. Quando se trata da própria 
empresa, apesar de parecer menos pessimista, a 
situação se mantém preocupante: 64,0% disseram 
que nos últimos seis meses as condições gerais de 
seu negócio pioraram em algum grau. Para 21,7% 
dos empresários, sua empresa se encontra em crise 
no momento.

PRINCIPAIS PROBLEMAS ATUAIS 
DO BRASIL MAIS IMPORTANTES 

DE SEREM RESOLVIDOS EM 2016:

RM (ATÉ 3 OPÇÕES) GERAL

Corrupção 68,5%

Crise Política 63,6%

Saúde 25,2%

Inflação 24,7%

Impostos elevados 23,6%

Violência 22,7%

Educação 20,1%

Desemprego 18,5%

Falta de valores morais 8,4%

Pobreza/desigualdade social 3,2%

Outro 2,5%

Não sabe 0,6%

A crise econômica acaba sendo agravada 
diretamente pela dificuldade política que se 
apresenta hoje no país. Isso fica evidente quando 
convidamos os entrevistados a apontarem os 
problemas que julgam mais importantes de serem 
resolvidos em 2016. A questão da corrupção foi a 
mais citada, com 68,5% das respostas. Em seguida, 
aparece a crise política, citada por 63,6%.
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IMPACTOS DA CRISE POLÍTICA 
SOBRE A ECONOMIA BRASILEIRA

RU (POR ITEM) GERAL

Aumento do desemprego 65,0%

Aumento dos impostos 63,6%

Queda no consumo/diminuição das vendas 59,2%

Perda da confiança dos investidores 
internacionais 54,5%

Queda nos investimentos 50,7%

Fechamento de diversas empresas 46,7%

Aumento da inflação/descontrole dos preços 42,8%

Aumento da dívida e da inadimplência das 
empresa 39,9%

Perda de confiança dos empresários 33,1%

Estimulou os empresários a inovarem e a 
criar novas estratégias para sustentabilidade 
da empresa

25,8%

Na visão dos proprietários de empresas 
do país, as principais consequências do 
imbróglio político sobre a economia tem 
sido o aumento do desemprego (65,0%), o 
aumento dos impostos (63,6%) e a queda no 
consumo e nas vendas (59,2%). 

Quando questionados a respeito dos efeitos 
da crise econômica diretamente sobre 
seus negócios, 86,7% dos entrevistados 
afirmam que eles estão sendo afetados em 
algum grau pela situação atual do país. A 
principal consequência citada é diminuição 
das vendas (82,7%), sobretudo entre as 
empresas do ramo do comércio (87,2%), 
seguida pelo aumento do pagamento de 
impostos (51,0%) e pelo medo de investir 
(40,4%). 27,8% afirmaram, ainda, estar 
tendo dificuldade para manter postos de 
trabalho, tendo que demitir, em média, 3,3 
funcionários no primeiro trimestre de 2016. 
No segmento de serviços, o número médio 
de demissões é ainda maior no período 
(4,3). Diante desse cenário, a contenção 
de despesas tem sido a principal estratégia 
das empresas para manter-se no mercado 
apesar da crise: 45,1% da amostra afirmou 
tê-la adotado.
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IMPACTOS DA CRISE POLÍTICA E 
ECONÔMICA SOBRE O PRÓPRIO NEGÓCIO

RU (POR ITEM) GERAL

Diminuição das vendas 82,7%

Aumento do pagamento dos 
impostos 51,0%

Medo de investir 40,4%

Dificuldade para pagamento das 
contas em dia 34,7%

Inadimplência de clientes 32,8%

Dificuldade em fazer reserva 
financeira ou capital de giro 30,4%

Dificuldade para manter empregos/ 
demissão de funcionários 27,8%

Não conseguir pagar todas as 
minhas contas e a empresa ser 
registrada num órgão de proteção 
ao crédito

13,1%

Maior temor dos empresários é que o país não saia da crise em 
2016 

20,5% dos empresários afirmaram que, caso tivessem outra fonte de renda ou sustento, cogitariam fechar 
seu negócio. Os principais motivos para isso são a falta de crença na economia brasileira (28,0%) e a 
impressão de que os atuais problemas do país não irão se resolver (27,4%). Mesmo diante deste quadro, 
parte do empresariado brasileiro se mantém esperançosa. 45,4% estão confiantes ou muito confiantes com 
os resultados de sua empresa dentro dos próximos seis meses e 24,8% acreditam que a situação atual não 
irá se alterar neste horizonte de tempo. Apesar disso, 23,6% estão pessimistas, sendo a principal justificativa 
a falta de confiança na recuperação da economia, assim como a inflação, emprego e renda (60,3%). 

Essa percepção pessimista do cenário atual se reflete nas expectativas para 2016: 39,5% da amostra acredita 
que a economia este ano será ainda pior do que em 2015, enquanto 26,9% defendem que nada irá mudar 
com relação ao último ano. Como consequência desse cenário pouco otimista, 38,1% dos que acreditam que 
a economia seja igual ou pior em 2016 esperam que a as vendas e o lucro da empresa caiam ao longo do 
ano. Diante deste cenário, 83,3% dos empresários dizem-se indignados ao discutir sobre os problemas atuais 
do país. Outros sentimentos negativos são citados com alta intensidade (notas de 7 a 10), como vergonha 
(76,7%) e estresse/raiva (75,2%).
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O QUE DEVE SER FEITO PARA 
QUE O BRASIL VOLTE A CRESCER

RM (ATÉ 3 OPÇÕES) GERAL

Combater a corrupção 49,9%

Controlar a inflação 45,7%

Reduzir os impostos 44,5%

Trocar de governo 39,5%

Promover a reforma política 26,8%

Reduzir os gastos públicos 16,8%

Mudar a lei para acabar com a 
impunidade 13,8%

Promover a geração de empregos 13,2%

Aumentar as linhas de crédito para 
as micro e pequenas empresas 4,7%

Ampliar os programas sociais 2,5%

Não sei/Prefiro não responder 1,8%

Outros 1,5%

Quando questionados a respeito de seu maior temor 
para este ano, 4 em cada 10 empresários apontam o 
medo de que o país não saia da crise, principalmente 
aqueles cuja empresa está localizada no interior 
(44,1%). O combate à corrupção (49,9%), o controle 
da inflação (45,7%) e a redução de impostos (44,5%) 
são as principais atitudes a serem tomadas para que 
o país volte a crescer citadas pelos entrevistados.

De acordo com a economista chefe do SPC Brasil, 
Marcela Kawauti, o momento econômico é, de fato, 
delicado. “O Brasil vive hoje um quadro difícil na 
economia, com inflação elevada, baixa confiança 
e aumento do desemprego. Esses fatores somados 
fazem com que o país tenha dificuldade para crescer. 
A situação é agrava ainda pela incerteza no campo 
político. 2016 é um ano que pede cautela por parte 
dos empresários, que devem pensar em novas 
formas de atrair clientes e manter sua fidelidade. 
Superada a crise política, o país deve promover 
medidas que hajam no sentido de retomar a 
confiança dos empresários e consumidores para 
que voltemos a crescer novamente”.
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METODOLOGIA

Público-alvo: Proprietários ou responsáveis pela gestão financeira de empresas de todos os portes, 
situadas nos 27 estados brasileiros.

Método de coleta: pesquisa realizada via CATI, por telefone.

Tamanho amostral da pesquisa: 825 casos, gerando uma margem de erro no geral de 3,4 p.p para uma 
confiança a 95%.

Data de coleta dos dados: entre 28 de março e 8 de abril de 2016.
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