CONSTRUÇÃO CIVIL
PESQUISA IMPACTOS DA COVID-19 NOS PEQUENOS NEGÓCIOS
UNIDADE DE COMPETITIVIDADE
Entre os dias 20 e 23 de março, o Sebrae entrevistou empresários de vários setores e mapeou
os impactos da crise Covid-19 na visão dos pequenos negócios para entender o cenário e
propor soluções.
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EMPRESÁRIOS
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EMPRESÁRIOS DA CONSTRUÇÃO

PRINCIPAIS IMPACTOS
NA VISÃO DOS EMPRESÁRIOS DA CONSTRUÇÃO

1. QUEDA DE FATURAMENTO

58%

QUEDA DE FATURAMENTO
NO PERÍODO

83%

DOS RESPONDENTES JÁ REGISTRAM
QUEDA NO FATURAMENTO MENSAL

Esses números em grande parte são
motivados pela interrupção ou
paralisação parcial de obras. Também o
varejo de material de construção não
teve uma operação uniforme no país. Em
algumas Unidades da Federação elas
foram autorizadas a funcionar, mas em
outros não. A paralização se deveu a
Decretos Municipais ou Estaduais e
também em alguns casos, por decisão do
empresário em suspender a operação.

Fonte: Sebrae – Pesquisa sobre impactos da COVID-19 nos pequenos negócios

COMO MINIMIZAR ESSE IMPACTO?
2. PESSOAS

Coloque as pessoas em primeiro lugar. Saúde,
proteção e vidas geram negócios e obras.

4. AÇÃO

1. INFORMAÇÃO

3. PREPARAÇÃO

O Sebrae possui um canal
apenas para o momento
Covid-19 e também com
conteúdos para a melhoria da
gestão de seu negócio.

Aproveite o momento para refletir sobre a forma de gestão do
Busque fontes oficiais e confiáveis de
informação para tomar medidas adequadas. negócio, principalmente o aspecto financeiro, de processos
produtivos, relação com fornecedores e do posicionamento.

CONSTRUÇÃO CIVIL
PESQUISA IMPACTOS DA COVID-19 NOS PEQUENOS NEGÓCIOS

2. CUSTOS

30%

30% dos empresários do segmento afirmaram que observaram aumento
de custos de matéria-prima e insumos. Depois de aluguel (56%) e
empréstimos (46%), matérias-primas (39%) são citadas como um dos
custos que mais pesam no dia-a-dia das empresas do setor.

AFIRMARAM QUE TIVERAM AUMENTO DE CUSTOS
COM MATÉRIA-PRIMA E INSUMOS

COMO MINIMIZAR
ESSE IMPACTO?

Fonte: Sebrae – Pesquisa sobre impactos da COVID-19 nos pequenos negócios

FIQUE DE OLHO NAS
REGULAMENTAÇÕES
RENEGOCIAR COM
FORNECEDORES
NEGOCIAÇÃO

Enquanto as medidas de apoio, Decretos e outras
regulamentações vão sendo elaboradas e divulgadas, é
importante que o empresário busque negociar valores, prazos
e formas de pagamento de forma a diminuir os impactos.
Renegociar com fornecedores é uma outra alternativa
importante que pode ser acionada. Com relação ao quadro de
pessoal, a medida provisória 927 oferece ao empresário várias
alternativas que flexibilizam as relações de trabalho e
oportunizam a manutenção dos empregos e das atividades.
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3. POLÍTICAS DE
APOIO E CRÉDITO
É indiscutível: por mais que os pequenos façam a
sua parte, o momento pede a ajuda do poder
público para garantir a manutenção desses
negócios no mercado. 60% das empresas da
construção
alegaram
que
precisarão
de
empréstimos para seguir funcionando e não demitir.
Outros 27% afirmaram que ainda não sabem se
precisarão de empréstimos. Somando, entende-se
que 87% dos empresários do segmento precisarão
de orientação para o crédito. Quando perguntados
sobre quais as políticas públicas que trazem mais
impactos positivos estão o subsídio para pagar
salários e outros custos fixos, 40%, e a redução de
impostos e taxas, 38%. Aumentos das linhas de
crédito, postergação dos prazos de pagamento de
impostos e taxas e redução das tarifas de água e
luz também foram medidas lembradas por 30%,
27% e 24% dos empresários, respectivamente.

60%
27%

DOS EMPRESÁRIOS AINDA NÃO
SABEM SE PRECISARÃO DE
EMPRÉSTIMOS.

87% PRECISAM DE

ORIENTAÇÃO PARA O CRÉDITO
Fonte: Sebrae – Pesquisa sobre impactos da COVID-19 nos pequenos negócios

QUAIS AS POLÍTICAS PÚBLICAS QUE
TRARIAM MAIS IMPACTOS POSITIVOS?
O QUE OS PEQUENOS NEGÓCIOS PEDEM AO GOVERNO?

40%

SUBSÍDIOS PARA
SALÁRIOS E CUSTOS
FIXOS

ACESSE A PESQUISA COMPLETA EM: WWW.SEBRAE.COM.BR
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DOS EMPRESÁRIOS AFIRMARAM
QUE PRECISARÃO DE
EMPRÉSTIMOS PARA NÃO DEMITIR

38% 30%

REDUÇÃO DE
AUMENTO DE
IMPOSTOS E
LINHAS DE
TAXAS
CRÉDITO
Fonte: Sebrae – Pesquisa sobre impactos da COVID-19 nos pequenos
negócios

