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METODOLOGIA 
DA PESQUISA 
Objetivo da Pesquisa: identificar os principais impactos do coronavírus nos 
pequenos negócios em termos de faturamento e quanto as MPE estão se 
mobilizando para enfrentar a crise.   
 
Método: Web Research 
 
Universo: pequenos negócios de todos Brasil (17,2 milhões)   
Universo: pequenos negócios do Rio de Janeiro (1,5 milhão)   
 
Número de respondentes BR: 6.080  
Nível de confiança de 95% e erro padrão de 1% para resultados nacionais  
 
Número de respondentes RJ: 396 
Nível de confiança de 95% e erro padrão de 5% para resultados estaduais (RJ)  
 
 
Período da pesquisa: de 03 a 07 de abril de 2020 
Fonte: Sebrae/NA com recorte para o estado do Rio de Janeiro. 
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RESULTADOS:  

      IMPACTO 
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63% 

28% 

5% 4% 

Interrompeu o
funcionamento

temporariamente.

Sim, mudou o
funcionamento.

Não mudou a
forma de funcionar.

Decidiu fechar a
empresa de vez.

Sua empresa mudou o funcionamento com a crise? 

49% 

42% 

18% 

11% 

5% 

Horário
reduzido

Apenas para
entregas ou

online

Teletrabalho
(home office)

Rodízio de
funcionários

Drive thru

Está funcionando como? 

63% 
Interromperam o 
funcionamento 

temporariamente. 
Dos negócios que 
mudaram a forma 
de funcionamento, 

49% adotaram 
horário reduzido. 
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A interrupção do funcionamento ocorreu principalmente por qual motivo? 

74% 
Interromperam o 
funcionamento 

temporariamente 
por determinação 

do governo há 
aproximadamente 

22 dias. 

74% 

26% 

Determinação do Governo Decisão da empresa
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Como estava a situação das finanças da sua empresa antes da crise: 

23% 

46% 

31% 

27% 

49% 

25% 

Boa Razoável Ruim

Rio de Janeiro Brasil

69% 
dos pequenos 
negócios no 
ERJ possuía 

situação 
financeira 

razoável ou 
boa. 
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Como o seu negócio está sendo afetado, até este momento, pelo 
Coronavírus em termos de faturamento mensal? 

3% 

91% 

2% 4% 

87% 

3% 7% 

Aumentou Diminuiu Permaneceu igual Não soube/quis
responder

1ᵃ edição 2ᵃ edição 

Passados 15 dias, o 
percentual de 

empreendedores que 
relataram queda no 

faturamento reduziu de 
91% para 87% mas o 

número de pessoas que 
não souberam 

responder aumentou. 
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Qual foi a variação percentual do volume de vendas dessa última semana 
em relação a uma semana normal?  

75% 

18% 

78% 

30% 

Diminuiu em (%) Aumentou em (%)

1ᵃ edição 2ᵃ edição 

Entre a minoria que 
percebeu aumento 

no volume de 
vendas, o aumento 
percebido foi mais 
expressivo agora. 

Entre a maioria que 
percebeu queda, 

houve uma pequeno 
aumento no 

agravamento da 
queda em relação a 

1ª edição. 
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Você está com dificuldades de encontrar insumos ou matéria-prima para 
sua empresa? 

54% 

50% 

46% 

50% 

Sim Não

Brasil 

Rio de Janeiro 
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Nos últimos 15 dias você teve que realizar demissão de funcionários por 
conta da crise do Corona? 

A quantidade 
média de pessoas 
ocupadas reduziu 
de 6 para 4 no ERJ 

da 1ᵃ para a 2ᵃ 
pesquisa. No Brasil, 
a redução foi de 7 

para 4 pessoas 
ocupadas na 

empresa. 

55% 

29% 

16% 

Não tem funcionários Não Sim

Teve que demitir quantos funcionários ? 

Em média 4 funcionários no ERJ e 4 no Brasil. 
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RESULTADOS:  

         MEDIDAS 
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Ainda em relação aos seus funcionários. Você tomou algumas das 
medidas abaixo? Marque aquelas medidas que você tomou. 

44,9% 

30,6% 

18,4% 

16,8% 

47,3% 

26,9% 

17,8% 

17,0% 

Não tomei nenhuma dessas
medidas

Férias coletivas

Suspensão de contrato de trabalho

Redução da jornada de trabalho
com redução de salários

Brasil

Rio de Janeiro
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Quais seriam as medidas governamentais mais impactantes, que o 
governo poderia fazer, para compensar os efeitos do coronavírus, no seu 
negócio: Escolha 3 opções. 

56% 

50% 

31% 

28% 

27% 

25% 

21% 

21% 

19% 

17% 

17% 

17% 

3% 

Auxílio temp. para subsistência do empresário e família

Empréstimos sem juros

Aumento das linhas de crédito

Redução das tarifas de água e luz

Ajuda para pagar aluguel

Reduções de impostos e taxas

Ajuda para pagar salários

Redução dos juros dos empréstimos

Moratória de dívidas (aluguel, água, luz, etc.)

Renegociação dos prazos de pgtos de impostos e taxas

Renegociação dos prazos de pgtos de água e luz

Renegociação dos prazos de pgtos dos empréstimos

Redução nas alíquotas de importações
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Você precisa(rá) pedir empréstimos para manter seu negócio/empresa 
em funcionamento sem gerar demissões? 

49% 

18% 

33% 

55% 

17% 

28% 

Sim Não Não soube/quis responder

Rio de Janeiro Brasil
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Desde o começo da crise, você já tentou buscar empréstimo para a sua 
empresa? 

30% 70% 

Sim Não

Rio de Janeiro 

E o que aconteceu? 

7% 

29% 

65% 

11% 

30% 

59% 

Conseguiu o empréstimo Está aguardando uma
resposta

Não conseguiu o
empréstimo

Rio de Janeiro Brasil
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RESULTADOS:  

     EXPECTATIVA 
E PREVISÕES 
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Quanto meses o(a) Sr(a). Acha que vai demorar para a situação da 
economia voltar ao normal? 

Por quantos dias aproximadamente sua empresa consegue ficar fechada 
e ainda assim ter dinheiro para pagar as contas? 

24 

22 

Rio de Janeiro

Brasil

11 

10 

Rio de Janeiro

Brasil
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PERFIL 
DOS PEQUENOS 
NEGÓCIOS 
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Coloque em ordem os maiores custos da empresa: 
(% de respostas no top 3) 

68% 

52% 

55% 

38% 

30% 

32% 

11% 

14% 

67% 

57% 

53% 

38% 

36% 

27% 

10% 

11% 

Matérias-primas

Pessoal

Aluguel

Empréstimos/dívidas

Impostos

Energia Elétrica

Água

Internet

Brasil

Rio de Janeiro
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Média de faturamento Setor de atividade 

42% 

9% 

7% 

5% 

2% 

3% 

2% 

29% 

Até 6 mil por mês

de 7 a 15 mil por mês

de 16 a 30 mil por mês

de 31 a 60 mil por mês

de 60 a 100 mil por mês

de 100 mil a 200 mil

acima de 200 mil

Não soube/quis informar

50,2% 

46,3% 

3,3% 

0,2% 

Serviços

Comércio

Indústria

Agropecuária

18% 

28% 27% 27% 

Até 2 anos De 2 a 5 anos De 5 a 10 anos Mais de 10
anos

Tempo 
em 

atividade 

Masculino Feminino

Sexo 
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