
A 7ª edição da pes quis a “O Impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios ” entrevis tou, via web,
7.586 microempreendedores individuais e micro e pequenos empres ários entre os dias 27 e 31 de agos to s obre
os efeitos da cris e nas s uas empres as e s obre que medidas 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, apres entamos os principais res ultados
para o s egmento de s aúde. Do total de res pondentes , 214 s ão empres ários do s egmento.

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 23% das empres as do s egmento es tavam
operando, quas e s eis meses depois , 84% já
es tavam de portas reabertas . A maioria dos
negócios do s egmento operam em loja de rua
(52%), no domicílio do empreendedor (11%) ou Em
shopping/Centro Comercial/Galeria (11%)
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2. IMPACTO NAS VENDAS

Os dados da pes quis a apontam uma es tabilidade na
percepção de queda de faturamento dos empres ários em
todas as edições da pes quis a , com queda na mais
recente. No s egmento de s aúde, 67% dos empres ários
regis traram queda no faturamento mens al, uma redução
cons iderável em relação à pes quis a anterior (que foi de
76%).
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Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 7ª edição. Coleta: 27 a 31 de agosto.
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Apesar de apenas 14% dos entrevis tados declararem que
s eu faturamento mens al aumentou no período, no geral, o
s egmento apres entou crescimento em comparação ao
final de julho. O gráfico demons tra uma retomada gradual
das vendas , ainda em patamares s ignificantemente
inferiores ao pré-cris e (-23%) mas acima do total dos
s egmentos (-40%). Es s a melhoria é provavelmente
explicada pelo auxílio emergencial; a reabertura de
negócios em divers os municípios ; e a adaptação de
empres as e consumidores a es s e “novo normal”.
Importante acompanhar a evolução nos próximos mes es ,
com a redução do auxílio emergencial e o fim de alguns
es tímulos empres aria is .

3. PESSOAS

AÇÕES DE REDUÇÃO DE CUSTO DE PESSOAL DOS EMPRESÁRIOS QUE POSSUEM FUNCIONÁRIOS:
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Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 7ª edição. Coleta: 27 a 31 de agosto.
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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 quadro de funcionários . Apes ar de 9% dos empres ários do s egmento terem demitido, 13%
contrataram trabalhadores com carteira as s inada no último mês .
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para saber mais acesse a pesquisa completa em: : datasebrae.com.br/covid _www.sebrae.com.br

4. CRÉDITO
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Fonte: Pesquisa Sebrae – O impacto da pandemia do coronavírus nos pequenos negócios – 7ª edição. Coleta: 27 a 31 de agosto.

Com relação à s ituação financeira das empres as do
s egmento, 27% es tavam com dívidas ou emprés timos em
atras o. Do total do s etor, 58% das empres as procuraram
emprés timo, mas apenas 28% des s as que s olicitaram
efetivamente cons eguiram crédito. No total, apenas 16% de
todas as empres as do s etor conseguiram emprés timo até o
momento.

Em meados de agos to, foi aprovado o Programa Emergencial de Aces s o a Crédito (PEAC), que vis a dar aces s o ao
crédito via máquina de cartão. Ao fim do mês , 3% das empres as do s egmento tinham s olicitado es s e tipo de
emprés timo, 47% não s abiam des s a opção, 16% s abiam des s a opção mas não têm máquina de cartão e 34% s abiam,
mas não s olicitaram es s e tipo de emprés timo.

CRÉDITO VIA DE MAQUININHA DE CARTÃO
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https://datasebrae.com.br/covid/
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