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EUA: novo epicentro da Covid-19 
Desde 26/03, os EUA assumiram a liderança como o país 
com o maior número de infectados. Com mais 168 mil casos, 
mais de 50% destes estão na Região Metropolitana de Nova 
York (1). O vírus é altamente concentrado nas áreas urbanas. 
As regiões urbanas também concentram a maior parte da 
população e dos Pequenos Negócios. No Brasil, 56% das MPE 
estão em municípios com mais de 200 mil habitantes (2). 
Na Itália, por sua vez, o número de infectados passou de 100 
mil, mas o ritmo de contágio diminuiu: 4.050 nas últimas 24 
horas, menor número desde 17 de março. 

 
Fonte: (1) “Rastreador do Covid-19” e (2) Sebrae (Anuário do Trabalho das 

Micro e Pequenas Empresas, 2016) 
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 BRASIL EUA 

População em 2020 211,8 mi 332,6 mi 

População + de 60 anos 14% (30,2 mi) 23% (77 mi) 

Produto Bruto em 2019 U$ 1,8 tri US$ 21,4 tri 

Taxa de desemprego 11,2% (jan-20) 3,5 (fev-20) 

Nº de desempregados 11,9 mi (jan-20) 5,8 mi (fev-20) 

Fonte: OECD - https://www.oecd.org, FMI - https://www.imf.org e  

IBGE - https://sidra.ibge.gov.br 

Com 77 milhões de pessoas com 60 anos ou +, os EUA têm 2,5 
vezes mais pessoas idosas, do que o Brasil (30,2 milhões de 
idosos). O Produto Bruto norte-americano é 12 vezes maior e a 
taxa de desemprego, antes da Covid-19, era só 1/3 da 
brasileira. O desemprego deve crescer bastante nos 2 países. 
Um pacote de US$ 2,2 trilhões foi aprovado pelo Congresso Norte-
americano, no último dia (27/03/2020), para minimizar os impactos 
econômicos do Covid-19. A medida inclui US$ 500 bilhões para ajudar 
indústrias afetadas, US$ 350 bilhões para as pequenas empresas e 
US$ 250 bilhões para aumento do auxílio-desemprego.  

O Programa de empréstimos para perda econômica por desastre do 
SBA (U.S. Small Business Administration) oferece aos pequenos 
negócios empréstimos de até US$ 2 milhões para capital de giro, 
considerado vital para os pequenos negócios superarem a perda 
temporária de receita.  

O Programa de proteção de salários do SBA oferece também 
empréstimos de até US$ 10 milhões para pequenas empresas para 
retenção dos empregos. 
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Brasil tem 4,7 mil infectados pelo COVID-19 e 
166 mortos, com taxa de letalidade de 
3,5% (31.03.2020).

Ações do governo brasileiro contra o Covid-
19 devem injetar R$ 750 bilhões (4,8% do PIB) 
na economia.

Governo brasileiro lançou pacote de R$ 40 
bi para financiar folha das pequenas e 
médias empresas, por 2 meses.

Déficit público brasileiro pode chegar a R$ 
400 bilhões este ano, por conta das medidas 
de combate o Covid-19.

Mercado prevê queda de 0,48% para o 
PIB brasileiro este ano
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