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CONSTRUÇÃO CIVIL| resumo setorial da pesquisa com empresários
IMPACTOS DA COVID-19 NOS PEQUENOS NEGÓCIOS
A 8ª edição da pes quis a “O Impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios ” entrevis tou, via web,
6.033 microempreendedores individuais e micro e pequenos empres ários entre os dias 28 de s etembro e 1º de
outubro s obre os efeitos da cris e nas s uas empres as e s obre que medida s es tão s endo tomadas para tentar
mitigá-los . O erro amos tral é de +/ - 1% para um intervalo de confiança de 95%. A s eguir, a pres enta mos os
principais res ultados para o s egmento de cons trução civil. Do total de res pondentes , 578 s ã o empres ários do
s egmento.
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1. OPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO
Des de a pes quis a com coleta no início de abril,
vem aumentando o número de empres as que
es tão reabrindo as portas . Enquanto na pes quis a
de abril s ó 50% das empres as do s egmento
es ta va m operando, quas e s ete mes es depois ,
73% já es ta vam de portas reabertas .
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Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 8ª edição.
Coleta: 27 de setembro a 1º de outubro.
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2. IMPACTO NAS VENDAS
No geral, com a rea bertura de boa parte das empres as , a
s ituação do faturamento tem melhora do. No s egmento
de cons trução civil, 62% dos empres ários regis traram
queda no faturamento mens al, percentual menor que o da
pes quis a anterior.
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Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 8ª edição. Coleta: 27 de setembro a 1º de outubro.
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Com a melhora na s ituação econômica no geral, 16% dos
empres ários do s etor declara ram já es tar faturando mais
que antes . Na média do s etor, porém, o faturamento
ainda es tá 25% abaixo do pré-cris e. Com es s e percentual,
o s etor apres entou melhora com relação a um mês antes .
Em compa ra çã o ao res to da economia, o s etor foi melhor
que a m édia dos s etores , que chegou a -36% em
s etembro. Com a redução do valor do auxílio emergencial
e o fim de alguns dos programa s governamentais
lançados para combater os impactos econômicos da
pandemia, é importante ter cautela com o ritmo de
recuperação. As próximas pes quis as s erão de es pecial
importância para s e verificar a cons is tência da retomada
dos pequenos negócios .
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Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 8ª edição. Coleta: 27 de setembro a 1º de outubro.

3. INOVAÇÃO
Nes ta pes quis a, os empres ários foram
ques tionados s e haviam lança do ou começado
a comercializar novos produtos ou s erviços
des de o começo da cris e. No total dos s etores ,
39% dos empres ários res ponderam que s im.
Entre os res pondentes da cons trução civil, es s e
percentual foi de 26%. Na média, os
empresários que inovaram tiveram menor
queda de faturamento do que aqueles que não
o fizeram (-32% vs . -39%)
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4. PESSOAS
Ainda que a cris e s iga grave para a maior parte dos empres ários , para alguns , a melhora do faturamento tem s e
traduzido em aumento no qua dro de funcionários . Apes ar de 6% dos empres ários do s egmento terem demitido, 7%
contrata ra m tra balhadores com carteira as s inada no último mês .
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Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 8ª edição. Coleta: 27 de setembro a 1º de outubro.
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5. CRÉDITO
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Com relação à s ituação financeira das empres as do
s egmento, 30% es tavam com dívidas ou emprés timos em
atra s o. Do total do s etor, 48% das empres as procuraram
emprés timo, mas apenas 31% des s a s efetivamente
cons eguiram crédito. No total, apenas 15% de toda s a s
empres as do s etor cons eguiram emprés timo até o momento.
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6. PERSPECTIVAS
Nes ta pes quis a, a média dos empres ários do s etor afirmou que es peram que a s ituação econômica s ó volte a o
normal em 11 mes es . Para melhor captar o momento dos empreendedores e s uas expectativas , perguntamos s obre
qual a frase que melhor representava a fase de sua empresa. Entre os res pondentes de cons trução civil, apes ar de
35% relatarem ainda terem muita dificuldade de manterem s eus negócios , 23% a cha m que o pior já pas s ou, 22%
a cha m que os des afios trouxeram mudanças pos itivas e 20% es tão animados com a s novas pos s ibilidades .
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Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 8ª edição. Coleta: 27 de setembro a 1º de outubro.
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