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Na primeira quinzena de julho de 2020, 

44,8% das empresas reportaram um efeito 

negativo da pandemia sobre suas atividades. 

 

Comentário Arazul Capital: A pesquisa pulso 

empresa revelou que o impacto negativo da 

pandemia da Covid19 sobre as empresas 

segue forte, porém, com tendência de queda na 

primeira quinzena de julho em relação a última 

quinzena de junho. Resultado muito 

influenciado pelas medidas adotadas pelo 

governo federal para conter os efeitos da crise, 

e que, dado seu caráter temporário, revela um 

cenário de recuperação ainda muito frágil.     

 

A Pesquisa Pulso Empresa (PPE) tem como objetivo 

estimar os impactos da pandemia da COVID-19 nas 

empresas não financeiras representativas das 

atividades de Indústria, Construção, Comércio e 

Serviços. Com periodicidade quinzenal e 

abrangência geográfica nacional, seus resultados são 

divulgados para o Brasil e Grandes Regiões, por 

atividades econômicas e segundo faixas de porte de 

empresas.  

De acordo com a última divulgação realizada pelo 

IBGE, na primeira quinzena de jul/20 a pandemia da 

Covid19 segue impactando negativamente as 

atividades das empresas. Mais precisamente, 44,8% 

das empresas entrevistadas reportaram esse efeito. 

No entanto, houve uma redução de 

aproximadamente 17 p.p em relação ao reportado 

na quinzena imediatamente anterior. Entre as que 

reportaram um efeito pequeno ou inexistente, 

houve um aumento de 5 p.p. Por outro lado, 27% das 

empresas responderam que a pandemia exerceu um 

impacto positivo sobre suas atividades no período 

analisado. Um aumento de 12 p.p em relação ao 

período anterior.   

 

Entre as empresas que reportaram um impacto 

positivo da pandemia sobre suas atividades o 

destaque foi para as de pequeno porte, com até 49 

funcionários, o contrário do que vinha ocorrendo nas 

últimas duas quinzenas, quando essas empresas 

reportaram maior impacto negativo em relação às 

demais. Quando desagregado por setor, o efeito 

positivo foi reportado principalmente pelas 

empresas do setor de construção, que já vinha 

apresentando essa tendência na última divulgação, 

seguido das empresas do setor de comércio em 

geral, que surpreendeu em relação à segunda 

quinzena de junho. Quando desagregamos por 

grande região, as empresas do Nordeste foram as 

que mais reportaram efeito positivo, resultado 

oposto ao observado nos períodos anteriores, 

quando as empresas dessa região reportaram o 

maior impacto negativo em relação às demais.  
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Em relação ao impacto da pandemia sobre o número 

de funcionários, 13,5% das empresas não financeiras 

em funcionamento reportaram que reduziram o 

número de funcionários na primeira quinzena de 

jul/20, mantendo estabilidade ante ao reportado nas 

quinzenas anteriores. Entre as que reduziram, 10,7 

% reportaram redução de mais que 50% do pessoal, 

uma queda de aproximadamente 3 p.p em relação 

ao período imediatamente anterior. 

A PPE também investiga o impacto da pandemia 

sobre o ambiente de negócios das empresas, 

indagando sobre o comportamento da demanda 

sobre produtos e serviços, a capacidade de 

oferta/produção de produtos e serviços, o acesso a 

insumos ou matérias-primas e a capacidade da 

empresa de realizar pagamentos de rotina. Em 

relação a tais questões, na primeira quinzena de 

julho de 2020 em relação à anterior, 46,8% das 

empresas entrevistadas indicaram diminuição sobre 

as vendas ou serviços comercializados; 41,2% 

indicaram dificuldade para fabricar produtos ou 

atender clientes; 38,6% indicaram dificuldade para 

acessar fornecedores de insumos, matérias-primas 

ou mercadorias; e 47,3% indicaram dificuldade para 

realizar pagamentos de rotina. Apesar de um efeito 

negativo ainda muito preocupante sobre o ambiente 

de negócios das empresas, houve uma redução 

desse efeito em relação ao reportado nas 

divulgações anteriores.  

As empresas adotaram diversas medidas para conter 

o efeito da pandemia sobre suas atividades, entre 

elas vale destaque para a adoção de linhas de crédito 

emergencial para o pagamento da folha salarial, que, 

na primeira quinzena de julho 2020, 13% das 

empresas em funcionamento relataram ter 

conseguido. Além do adiamento do pagamento de 

impostos, medida adotada por 38% das empresas 

entrevistadas. É importante destacar que o trabalho 

remoto (adotado por 39% das empresas) superou o 

adiamento de impostos pela primeira vez entre 

medidas de reação à crise. 

Para muitas empresas essas medidas só foram 

possíveis graças a políticas governamentais adotadas 

como resposta à crise econômica que a pandemia da 

Covid19 desencadeou. De fato, na primeira quinzena 

de julho de 2020, entre as empresas que adotaram 

alguma medida, 35% o fizeram com apoio do 

governo. Das que adotaram o adiamento de 

impostos, 65% contaram com o apoio 

governamental, assim como 81% das que 

conseguiram uma linha de crédito para pagamento 

da folha salarial.  

 

A PPE tem revelado ao longo das últimas semanas 
que os efeitos negativos da pandemia sobre a 
atividade das empresas têm diminuído, mas ainda 
segue muito forte, haja vista que aproximadamente 
4 entre 10 empresas ainda sofrem com os efeitos 
negativos da crise. Por outro lado, houve um 
aumento significativo das empresas que reportaram 
um efeito positivo desta crise sobre seus negócios. 
Essa informação, à primeira vista controversa, pode 
encontrar alguma explicação na ampla gama de 
medidas adotadas pelo governo e acessível a todas 
as empresas, mesmo àquelas dos ramos menos 
afetados pelas medidas de distanciamento social. 
Como temos mencionado em relatórios anteriores, 
no entanto, há muita incerteza sobre a continuidade 
dos auxílios tanto às empresas quanto às famílias, o 
que pode, no futuro, reverter essa tendência de 
aparente melhora observada até aqui. 
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