
Percentual das 
empresas que 
tiveram que demitir 
trabalhadores em 
resposta à crise de 
saúde pública.

Percentual de 
 empresários que  
acreditam que terão 
que demitir nos 
próximos 60 dias. 

COVID-19 PESQUISA INTERNACIONAL 
DAS PEQUENAS EMPRESAS BRASIL
Resumo de respostas,  1 de abril até 20 de abril,  2020

Brasil

 Este é um projeto colaborativo para coletar informações sobre como a atual crise da saúde pública causada pela COVID-19 está 
afetando as pequenas e médias empresas. Esta pesquisa foi destinada a empresários dos Estados Unidos e América Latina, 
e recebemos respostas de 39.436 empresários que completaram a pesquisa entre 1 de abril e 20 de abril, 2020. 

Os resultados específicos do Brasil são apresentados neste relatório, e são baseados nas respostas de 1.653 empresários.  
 

Pesquisadores principais: Christopher Neilson (Princeton University), John Eric Humphries 
(Yale University) e Gabriel Ulyssea (University of Oxford).

TIMELINE DO BRASIL 

EFEITOS NO 
EMPREGO  

57% 55% 

Expectativas de demissão: Tamanho das empresas 
em janeiro e abril 2020:



CONHECIMENTO 
DE PROGRAMAS 
GOVERNAMENTAIS 

PERCEPÇÕES DOS EMPRESÁRIOS 
SOBRE O FUTURO 
Parcela que acredita que suas empresas vão se recuperar. 

Prazo médio da recuperação.

Parcela que acredita que a probabilidade de falência é de mais de 50%
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Expectativa sobre o número de meses para que as empresas  
se recuperem totalmente:

Probabilidade de falência ou fechamento definitivo 
nos próximos 6 meses: 

Parcela que conhece algum programa federal ou estadual que possa 
ajudá-lo(a) durante esta crise.  

Parcela que conhece algum dos seguintes:  Algum programa. 
Empréstimos bancários com juros subsidiados. Programas 
que cubram os salários dos seus empregados. Programas que 
cubram o seu aluguel. Programas que permitam que você adie o 
pagamento de aluguel, prestação de imóvel ou empréstimo.



EXPECTATIVA DE 
RECUPERAÇÃO 
DA EMPRESA 

ALGUMA  
DEMISSÃO  
NO PASSADO 

EXPECTATIVA DE 
ENCERRAMENTO 
DE ATIVIDADES 
E FALÊNCIA 

Alguma demissão desde janeiro. 

Recuperação eventualmente.

Probabilidade em média de  
encerramento de atividades  
ou falência.

Probabilidade de encerramento 
de atividade ou falência 
mais de 80%. 

Parcela de trabalhadores ainda 
empregado. 

Recuperação nos próximos dois anos. 



02 O que é que o governo estadual ou federal pode 
fazer para ajudar a sua empresa? 

ALGUMAS RESPOSTAS  
SOBRE COMO A CRISE AFETOU SETORES 
ESPECÍFICOS E QUAIS MEDIDAS  
SÃO NECESSÁRIAS .

01 Como é que você e a sua empresa 
estão sendo afetados?



Postaremos atualizações regularmente do nosso progresso com a pesquisa e alguns resultados preliminares em www.covid19sbs.org. Se tiver perguntas 
adicionais sobre o projeto, entre em contato com info@covid19sbs.org. 

Esta é uma iniciativa de um grupo de pesquisadores afiliados com o Setor de Relações Industriais da Universidade de Princeton, o Centro Tobin de 
Políticas Públicas da Universidade de Yale, e o Departamento de Economia da Universidade de Oxford. Os pesquisadores principais são Christopher Neilson da 
Universidade de Princeton, John Eric Humphries da Universidade de Yale, e Gabriel Ulyssea da Universidade de Oxford. Nossa equipe está baseada nos 
Estados Unidos, República Dominicana, Inglaterra e Chile. 

Princeton IRB # 12750


