
Apoio ao empreendedorismo na pandemia

Taxa total de empreendedores/população adulta (%)

Fonte: GEM (2019)

Em setembro, o consórcio internacional da pesquisa 
GEM (Global Entrepreneurship Monitor) lançou traba-
lho em que expõe as ações mais adotadas, em todo 
mundo, em apoio aos pequenos negócios durante a 
pandemia. O apoio financeiro, o diferimento de im-
postos e o auxílio emergencial de renda estão entre 
as ações mais utilizadas. Na próxima seção, serão 
apresentadas com mais detalhes as principais 
ações utilizadas em sete países.

Principais ações adotadas no apoio aos 
Pequenos Negócios

Fonte: GEM (2020) e outras
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Taxa de desemprego mensal

Fonte: OCDE 

O desemprego saltou de 3,6% (janeiro) para 14,7% 
(abril). Desde então, vem cedendo devagar. O gover-
no federal, nesse período, disponibilizou US$ 700 
bilhões em empréstimos “perdoáveis” a pequenas 
empresas por meio do Programa de Proteção de Pa-
gamento (PPP): foram empréstimos de até US$ 10 
milhões, com dois anos de prazo e juros de 1% a.a. 
Outro pacote aprovado, de US$ 20 bilhões, envolve 
subsídios no âmbito do programa Emergency Econo-
mic Injury Disaster Loan (EIDL), para empréstimos de 
recuperação de desastres e para salários e despesas 
adicionais (empréstimos de até US$ 10 mil e taxa de 
juros de 3,75% a.a.). O governo ofereceu também um 
adicional de US$ 600 por semana além do seguro-
-desemprego, o que fez com que, desta forma, 
alguns trabalhadores de baixa renda ganhassem 
mais permanecendo desempregados.

Fonte: GEM e SBA.gov

Canadá
Taxa de desemprego mensal

Fonte: OCDE 

O desemprego saltou de 5,5% (janeiro) para 13,7% 
(maio). Desde então, tem caído aos poucos. Em 
apoio aos pequenos negócios, em março, o governo 
federal anunciou CAN$ 82 bilhões em ajuda para a 
Covid-19. Houve também um pacote de estímulo 
com: (i) extensão dos prazos para apresentação e 
pagamento de impostos; (ii) empréstimos sem juros 
de até CAN$ 40 mil para cobrir despesas operacio-
nais, com perdão do empréstimo de 25% (até CAN$ 
10 mil), se reembolsado até dezembro de 2020; (iii) 
apoio financeiro para empregados e autônomos, for-
necendo CAN$ 2 mil pelo período de quatro sema-
nas; (iv) empregadores são elegíveis a um “subsídio” 
de 75% do salário dos funcionários, por até 24 sema-
nas; e (v) perdão de empréstimos a proprietários co-
merciais que reduziram ou renunciaram ao aluguel 
cobrado de pequenas empresas. O Business Develop-
ment Canada também ofereceu empréstimos para o 
segmento de até CAD$ 100 mil, garantidos online, 
com aprovação em 48 horas

Fonte: GEM e Canada.ca

Itália
Taxa de desemprego mensal

Fonte: OCDE 

O desemprego cresceu a partir de maio, tendo che-
gado a 9,7% em agosto. Num primeiro momento 
foram adotadas isenções fiscais e empréstimos 
com juros baixos para que os pequenos negócios 
evitassem fechar as portas ou demitissem funcioná-
rios (houve proibição de demissões até 15 de 
agosto). Passado o momento crítico do lockdown no 
país, desde outubro novas medidas foram adotadas 
para facilitar a recuperação dos pequenos negócios, 
seja por meio de concessões ou garantias de crédito 
para apoiar o surgimento de novas empresas ou o 
investimento em empresas existentes. Para isso, o 
governo pretende utilizar ampla gama de subsídios 
oriundos da União Europeia. Ressalta-se que a Itália 
possui uma das taxas mais baixas de atividade em-
presarial na Europa, e a recuperação poderá ser mais 
ainda mais lenta, posto que o país possui “deficiên-
cias estruturais” em seu ecossistema empresarial 
que precisam ser revisadas.

Fonte: GEM e outros

Espanha
Taxa de desemprego mensal

Fonte: OCDE 

O desemprego passou de 13,6% (fevereiro) para 
16,2% (agosto). Durante a pandemia, o governo es-
panhol priorizou a resolução de questões ligadas à 
saúde pública em detrimento da recuperação econô-
mica. Em relação ao apoio aos pequenos negócios, 
destacam-se as medidas adotadas em maio: (i) dife-
rimento no pagamento de impostos no período de 
lockdown; (ii) empréstimos em condições favoráveis 
(sujeitos a rigoroso controle para a liberação do cré-
dito); (iii) subsídio temporário para a folha de paga-
mento das empresas que não demitiram funcioná-
rios na pandemia; (iv) renegociação e adiamento de 
pagamentos de aluguel para instalações comerciais. 
Ainda não foi definida estratégia de recuperação de 
longo prazo para o segmento.

Fonte: GEM e outros

Brasil
Taxa de desemprego mensal

Fonte: OCDE 

O desemprego passou de 11,2% (janeiro) para 13,8% 
(julho). Em apoio aos pequenos negócios, foram 
adotadas medidas como: pagamento de auxílio 
emergencial de R$600/mês (estendido até dezem-
bro, no valor de R$300), inclusive para informais, au-
tônomos e MEI; prorrogação do pagamento de tribu-
tos no âmbito do Simples Nacional; suspensão tem-
porária dos contratos de trabalho e redução da jorna-
da e salários; financiamento por meio do Pronampe 
(cerca de R$ 32 bilhões já financiados para MPE a 
um custo de SELIC+ 1,25% a.a.) e a PEAC – Maquini-
nhas, modalidade de crédito bancário, com recursos 
de até R$ 10 bilhões (a um custo de 6% a.a.) que 
pode ser acessada por meio das máquinas de cartão 
débito/crédito.

Fonte:  gov.br e Valor

México
Taxa de desemprego mensal

Fonte: OCDE 

O desemprego passou de 3,2% (março) para 5,4% 
(junho), cedendo um pouco até agosto (5,0%). Em 
apoio aos pequenos negócios, foram realizadas:  alo-
cação de US$ 1.000 em empréstimos a cerca de um 
milhão de PME, pelo Banco Nacional de Desenvolvi-
mento (NAFIN); empréstimos de 25 mil pesos por 
empresa ou pessoa, a serem pagos em três anos, 
incluindo três meses de carência; financiamento de 
10 mil pesos para microempresas com 0% de juros e 
prazo de 24 meses para pagamento; financiamento 
para mulheres empreendedoras, com corte da taxa 
de juros a 6%. Além de pensão para idosos, crianças, 
jovens e adolescentes com deficiência, indígenas e 
pessoas que vivem em locais com alto grau de mar-
ginalização; seguro desemprego por três meses; 
apoio financeiro para mães e pais solteiros que tra-
balham ou estão em busca de emprego.

Fonte: GEM e gob.mx

Reino Unido 
Taxa de desemprego mensal

Fonte: OCDE 

O desemprego tem oscilado em torno de 3,7%/3,9%. 
Em apoio aos pequenos negócios, foram adotadas 
medidas como: a aprovação de um pacote de £330 
bilhões, que inclui empréstimos de £250 mil para ne-
gócios interrompidos; corte nas taxas de juros de 
0,75% para 0,25% a.a.; adiamento de pagamentos de 
impostos; redução de 5% do VAT para restaurantes, 
hotéis e atrações até janeiro de 2021; voucher de des-
conto para clientes comerem fora de casa; doações 
e empréstimos para PME com foco em P&D; auxílio-
-doença estatutário e flexibilização das regras e exi-
gências de benefícios sociais para facilitar o acesso 
de trabalhadores autônomos. Além disso, o progra-
ma de retenção de emprego, criado em março, ga-
rantiu o pagamento de 80% dos salários (até £2.500 
mensais por pessoa) de funcionários até agosto, 
70% dos salários em setembro e 60% em outubro. 
Agora, um novo programa entrará em vigor: entre no-
vembro e março de 2021, o governo pagará 22% dos 
salários dos trabalhadores afetados pela pandemia.

Fonte: GEM e gov.uk 

ASPECTOS MACROECONÔMICOS

Entre março e julho, no Brasil, o total de Pessoas 
Ocupadas teve redução de 9,9 milhões de pessoas:  
-3,7 milhões de empregados com carteira, -2,8 mi-
lhões de conta própria, -2,3 milhões de empregados 
sem carteira, -1,4 milhão de empregados domésti-
cos, -447 mil empregadores e -43 mil empregados 
familiares auxiliares. No mesmo período, o número 
de empregados públicos aumentou 467 mil.

Brasil - Pessoas Ocupadas e Empregados com Carteira 
durante a pandemia (em milhões de pessoas)

 

Fonte: IBGE (PNADC)

Especificamente em julho, foram, aproximadamente, 
-770 mil empregos com carteira, -260 conta própria, 
-240 mil empregados do setor público, -120 trabalha-
dores domésticos e -20 mil empregadores. Trabalha-
dores familiares auxiliares (+30 mil) e empregados 
sem carteira voltaram a crescer (+50 mil).          

Queda de Pessoas Ocupadas, em milhões de pessoas 
(jul-20/jun-20)

Fonte: IBGE (PNADC)

CURIOSIDADES
 

Iniciativas de apoio tentam mitigar os efeitos da 
crise. Estudo realizado pela Rede Mulher Empreen-
dedora e Instituto Locomotiva, com mais de mil em-
presárias, mostrou que 86% fecharam ou funciona-
ram apenas em parte durante o isolamento social. 
“As mulheres, quando abrem negócios, buscam terri-
tórios que a gente chama de áreas de conforto. Esté-
tica, moda, beleza, alimentação, seja em casa, em 
restaurante. E esses foram os setores mais afetados 
pela pandemia”, segundo Ana Fontes, da Rede 
Mulher Empreendedora. “Falta habilidade mesmo, 
técnica, de falar ‘vou transformar a aula que dou aqui 
para o digital”, afirma Dani Junco, fundadora da 
B2Mamy. A aceleradora de startups voltada para 
mães donas de negócios aproveitou o momento 
para lançar uma plataforma de ensino que usa reali-
dade virtual. “Vamos fazer uma cidade virtual, pra 
que elas passeiem, comprem coisas, entrem em loja, 
abram bancos, tudo dentro de uma jornada que 
vejam como delas. 

Fonte: globo.com  

OUTROS LINKS ÚTEIS

O Observatório Global é um boletim dirigido aos 
colaboradores e parceiros do Sebrae, com o objetivo de 

monitorar a evolução dos assuntos mais importantes do 
momento, na economia mundial e nacional.

Produção: Unidades de Gestão Estratégica, de Assessoria 
Institucional, de Políticas Públicas e de Gestão de Marketing 

do Sebrae 

Links para os
Boletins Observatório dos Pequenos Negócios

Atendimento: 0800 570 0800.
www.sebrae.com.br

Mais informações:
uge@sebrae.com.br
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