O IMPACTO DA

COVID-19
NOS PEQUENOS NEGÓCIOS

Pesquisa FGVcenn

A pesquisa FGVcenn sobre o
impacto da COVID-19 nos
empreendedores foi
realizada entre os meses de
maio e julho de 2020.

No total tivemos 142
respostas válidas.
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Perﬁl dos Respondentes

74% 20%

76%

são negros

são
brancos

são do Estado
de São Paulo

64%

(pretos e pardos)

37% 50%
têm
graduação
completa

têm pelo
menos uma
pós graduação

são mulheres

Menos de
R$ 1.045
De R$ 1.046
a R$ 2.090

1%

30%

4%

De R$ 2.091
a R$ 3.135

têm uma renda
familiar entre 5 e
10 salários
mínimos.

6%

De R$ 3.136
a R$ 5.225

16%

De R$ 5.226
a R$ 10.450

30%

De R$ 10.451
a R$ 20.900

21%

Mais de
R$ 20.900
Prefiro não
responder

18%

4%
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Perﬁl dos Respondentes

1
2

7%

Extremamente
ruim

Em uma escala
de 1 a 10, na
média, os
empreendedores
acreditam que a
sua situação
financeira atual
é, em média,

4%

3

9%

4

9%

5,61

5

17%

6

13%

7

21%

8

10%

9

5%

10

5%

Extremamente
boa

Em média, os
negócios têm

52%
têm faturamento
inferior a R$ 120 mil
por ano.
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4,11
funcionários
trabalhando em
tempo integral.

Impacto da COVID-19 nos negócios

22%

NÃO,

eu ainda estou
trabalhando nas
instalações do
meu trabalho.

NÃO,

eu já trabalhava em casa
(home office) antes.

SIM,

agora eu só trabalho
em casa.

22%

continuavam
trabalhando nas
instalações do
trabalho.

22%

32%

DE ALGUMA
FORMA,

eu costumava
trabalhar
parcialmente em casa,
agora eu trabalho
mais em casa.

Não posso mais
trabalhar devido à
pandemia da
COVID-19.

20%

4%
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1

28%

Não mudou
em nada

3%

2

acreditam que a
pandemia mudou
profundamente
(nota 10) seus
negócios.

7%

3

5%

4

3%

5

8%

6

8%

7

18%

8

12%
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Em uma escala de
1 a 10, na média, os
empreendedores
acreditam que a
COVID-19 teve um
impacto de
intensidade

7

nos seus negócios.

8%

10

28%

Para

13%

a existência do
negócio está
ameaçada por
conta da
COVID-19.

tiveram aumento
das vendas por
causa da
pandemia.

55%

4%

Tive que
suspender as
vendas e
fechar meu
negócio.
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Mudou
profundamente

26%

Tive que
suspender as
vendas, mas
meu negócio
continua
existindo.

48%

O volume de
vendas caiu.

9%

As vendas
continuam
inalteradas.

13%

As vendas
cresceram.
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Para

84%
mudaram seus
planos para o
negócio.

49%

a COVID-19
abriu novas
oportunidades
de negócios.

55%

acreditam que a
pandemia terá um
efeito positivo no
negócio no longo
prazo.

Meu negócio crescerá e será
maior do que era antes da crise.

52%
concordam com
a frase acima.

É improvável que a minha
empresa se recupere da crise.

11%
concordam com
a frase acima.

As oportunidades estão relacionadas com
novos produtos/serviços e novos canais de
venda (online).
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Os

3 principais problemas

que os empreendedores estão
enfrentando são:

Dificuldades de
pagar as despesas
do negócio.

24%

Não posso mais pagar meus
fornecedores

Não posso mais pagar meus
funcionários

Os clientes
não estão
pagando ou estão
pagando com
longos atrasos.

Dificuldade para
pagar
funcionários.

10%

19%

5%

8%

Em breve, não conseguirei mais
pagar meus funcionários

10%

Estou com dificuldades para
pagar as despesas do meu
negócio (como empréstimos,
aluguel, luz, gás, água, seguros)

24%

Meus clientes não estão me
pagando ou estão me pagando
com longos atrasos

Não estou conseguindo
comprar matérias primas ou
materiais para o meu negócio

Nada mudou

Outros
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19%

8%

11%

15%

Impacto da COVID-19 nos negócios

Assumindo que a
situação atual
continue,

61%

acreditam que só
terão dinheiro
para até mais 6
meses de
operação.

Dos negócios com
funcionários,

42%

teve que demitir
algum funcionário.

Voluntariado

54%

dos
empreendedores
ofereceu produtos
ou serviços do seu
negócio de forma
voluntária para
apoiar outros
negócios, ONGs
ou Governo.

Sendo que para

Além disso,

32%

48%

desses
empreendedores
esse
comportamento
foi desencadeado
pela pandemia.

se voluntariou
para instituições
de caridade,
ONGs ou apoiou
outras pessoas
que não são sua
família e amigos.
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Emoções

1
2

Completamente
insatisfeito(a)

2%

0%

3

4%

4

Os
empreendedores
deram nota

5%

5

6,8

para o nível de
satisfação com a
vida deles como
um todo.

9%

6

10%

7

33%

8

26%

9
10

10%

1%

Completamente
satisfeito(a)

89%

10

acreditam que
precisam lidar
com problemas
não previstos no
trabalho.

75%

acreditam que
enfrentam
incertezas sobre o
futuro do negócio.

55%

dos
empreendedores
se sentem
ansiosos na
situação atual.

Emoções

90%

acreditam que o
trabalho que
fazem tem
significado para
eles.

62%

84%

acreditam que o
trabalho o(a)
desafiou e o(a)
fez crescer como
pessoa.

sempre olham
para o lado
positivo das
coisas em relação
ao trabalho.

65%

acreditam que
olham com
otimismo para
cada novo dia.

62%

estão otimistas
sobre o que
acontecerá no
futuro, no que diz
respeito ao
trabalho.
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