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Promoção  &  Realização



Lei nº 10.568 do Estado do Espírito Santo que estabelece mecanismos de proteção à economia e visa garantir a

competitividade das empresas capixabas, em relação às similares de outras regiões do país.

Objetivos:

• Contribuir para a expansão, modernização e diversificação dos setores produtivos do Espírito Santo;

• Gerar empregos, renda e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

• Estimular: investimentos, renovação tecnológica e o aumento da competitividade.
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PESQUISA DE OPINIÃO JUNTO AOS 
ESTABELECIMENTOS - COMPETE



Projeto: Serviço de assessoria técnica no processamento, análise e apresentação de pesquisa de opinião.

Objeto: Realização de pesquisa conforme critérios estabelecidos no Contrato de Competitividade

(COMPETE) realizado entre o Governo do Estado do o Sindbares.

Público alvo: 133 estabelecimentos associados ao Sindbares (Sindicato dos Bares e Restaurantes do Estado

do Espírito Santo).

Período de realização: entre os meses de fevereiro e março de 2018.
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Metodologia: pesquisa de natureza quantitativa, com aplicação de questionário digital enviado por e-mail.

Unidade respondente: proprietário ou gestor principal dos estabelecimentos contidos no COMPETE.

Amostra: foram realizadas 95 entrevistas dentro do universo de 133 estabelecimentos cadastrados.

Margem de erro: 2,5 pontos percentuais para 95% de confiabilidade.

Responsabilidade técnica: Instituto Cabral (www.institutocabral.com.br)
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Principais informações da pesquisa

COMPETE – ES
Lei nº 10.568



COMPETE – ES
Lei nº 10.568

A pesquisa utilizará como metodologia analisar os resultados de 2017 em comparação a 2016. Assim, em

perspectiva, espera-se identificar tendências de atuação e de posicionamento das empresas do setor diante dos

ambientes macro e microeconômicos.

2017: um ano de superação

A maioria absoluta das empresas entrevistadas (51%) aumentou o faturamento entre 2016 e 2017 .

Os principais motivos para o aumento no faturamento foram: readequação ao mercado, nova forma de

abordagem do cliente e marketing. Seguidos por: novos contratos, planejamento e a retomada da economia do

país.
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Mundo digital: a pesquisa identificou uma certa incoerência na prática do marketing digital. As empresas possuem

páginas nas principais redes sociais, porém não vendem pela internet e nem possuem aplicativos próprios.

O quadro de funcionários diminuiu entre 2016 e 2017 para 42% das empresas entrevistadas. A maior justificativa é

novamente a readequação à nova realidade dos mercados.

O custo operacional reduziu também na mesma proporção que o quadro de funcionários, demonstrando a

importância da mão de obra no custo total para as empresas deste segmento.

A percepção sobre o aumento da concorrência é o único indicador que se manteve inalterado na avaliação

comparativa. 53% das empresas acreditam que a concorrência aumentou.
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O principal desafio das empresas para 2018 é se manterem competitivas, postura coerente com os resultados

encontrados: aumento de faturamento, adequação da estrutura, redução do quadro de funcionários, ampliação

das ações de comunicação e adequação às leis empresariais.



RESULTADOS DA PESQUISA
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ESTABELECIMENTOS PESQUISADOS

Estabelecimentos por área de atuação

Cargo/função do responsável pelo 
preenchimento do formulário



Comparando com 2016, foi o faturamento de sua 
empresa em 2017 ?

FATURAMENTO POR ESTABELECIMENTO

Qual o percentual ( aumento/queda ) ? 

Aumento 18%
Queda 12%
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Justificativas para o AUMENTO e a QUEDA

FATURAMENTO POR ESTABELECIMENTO



A sua empresa trabalha com DELIVERY ?

A sua empresa faz vendas pela INTERNET ?

A sua empresa possui página no FACEBOOK ?

A sua empresa possui página no INSTAGRAM?

MUNDO DIGITAL, REDES SOCIAIS e E-COMMERCE



A sua empresa faz parte de algum aplicativo de FAST FOOD ?

MUNDO DIGITAL, REDES SOCIAIS e E-COMMERCE



CONTRATAÇÃO DE PESSOAS

Comparado a 2016, o quadro de funcionários de sua empresa em 2017 :
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JUSTIFICATIVAS

Aumentou

Diminuiu
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Em comparação com 2016, seus custos operacionais em 2017 

aumentaram, diminuíram ou mantiveram-se ?

EVOLUÇÃO DOS CUSTOS OPERACIONAIS



JUSTIFICATIVAS
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A sua empresa praticou reajustes de preços em 2017 ?

REAJUSTES DE PREÇOS
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JUSTIFICATIVAS

Justificativa para quem NÃO praticou

Justificativa para quem PRATICOU REAJUSTES de preços



Na sua visão, você se vê obrigado a fechar sua empresa nos próximos seis meses ?

INTENÇÃO

FECHAMENTO DE EMPRESAS
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Na região de atuação de sua empresa, você percebe uma concorrência:

AVALIAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
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Sua empresa sofreu reclamações 
trabalhistas em 2017?

RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS

Peso Relativo (%):
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JUSTIFICATIVAS PARA AS AÇÕES TRABALHISTAS



CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

A sua empresa possui Programa de Contratação de 
Estagiários ? 

Média = 04 estagiários por estabelecimento        Outlier – Empresa SAPORE : 131 estagiários

Gostaria de firmar parceria com Instituições de 
Ensino para receber estagiários em sua empresa ?



Sua empresa participa de algum Programa de Qualidade? 

PROGRAMA DE QUALIDADE

Com que frequência que esta qualificação acontece ?

Se afirmativo, qual o tipo de qualificação?



PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA

A sua empresa oferece oportunidade de contratação de PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ?

A sua empresa contratou alguma PESSOA COM DEFICIÊNCIA em 2017?



Qual o maior desafio para a sua empresa em 2018 ?
DESAFIOS
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