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A pandemia do novo 
Coronavírus provocou o 
fechamento de 522,7 mil 
empresas de um total de 
1,3 milhão que encerraram 
suas atividades, temporária 
ou definitivamente, na pri-
meira quinzena de junho. 
Os dados são os primeiros 
resultados da Pesquisa Pul-
so Empresa: Impacto da 
Covid-19 nas Empresas e 
fazem parte das Estatísticas 
Experimentais do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

O número representa 
39,4% do total e a maioria, 
518,4 mil (99,2%) era de pe-
queno porte, que são as de até 
49 empregados; 4,1 mil (0,8%) 

eram de porte intermediário, 
as de 50 a 499 empregados; e 
110 (0%) de grande porte, que 
têm mais de 500 empregados. 
O setor de Serviços foi o mais 
atingido. Foram 258,5 mil 
(49,5%), seguido do Comércio 
com 192,0 mil (36,7%), 38,4 
mil (7,4%), da Construção e 
33,7 mil (6,4%) da Indústria.

De acordo com o IBGE, 
a estimativa é de que o país 
tinha, na primeira quinzena 
de junho, quatro milhões 
de empresas. Entre elas 2,7 
milhões (67,4%) estavam 
em funcionamento total ou 
parcial, 610,3 mil (15%) fe-
chadas temporariamente e 
716,4 mil (17,6%) encerra-
das em definitivo. n

Segundo o IBGE, setor de serviços foi o mais afetado

As exportações de 
café brasileiro da sa-
fra 2019-2020 – inicia-
da em julho de 2019 e 
encerrada em junho 
deste ano – totaliza-
ram 39,9 milhões de 
sacas de 60 quilos. O 
resultado, apesar de 
ser 3,6% menor do que 
o registrado na safra 
anterior (41,4 milhões 
de sacas), representa o 
segundo maior volume 
histórico de exporta-
ções brasileiras de café.

Já a receita das ex-
portações chegou a 

R$ 22,8 bilhões, 8,7% 
superior à da safra an-
terior. Os dados são do 
Conselho dos Exporta-
dores de Café do Brasil 
(Cecafé). Em relação 
aos demais países ex-
portadores de café, 
o Brasil continua na 
liderança. No último 
mês com dados conso-
lidados, maio de 2020, 
o país liderava com 3,2 
milhões de sacas, se-
guido do Vietnam (2,1 
milhões), Colômbia 
(893,9 mil), e Honduras 
(730 mil). n

Pandemia fecha 39,4% 
das empresas paralisadas

Exportação de café cai 
3,6%, mas bate recorde

Após ter alcançado o 
menor patamar da série 
histórica no mês pas-
sado, o Índice de Con-
fiança do Empresário 
do Comércio (Icec), me-
dido pela Confederação 
Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Tu-
rismo (CNC), registrou 
crescimento de 6,6% em 
julho, passando de 66,7 
pontos para 69,3 pon-
tos. Foi o primeiro avan-
ço mensal do indicador 
em quatro meses, desde 
o início da pandemia do 
novo Coronavírus.

Por outro lado, no 
comparativo anual, houve 
queda de 39,5%, segundo 
a CNC. Mesmo com o re-
sultado positivo em julho, 
o índice continua abaixo 
dos 100 pontos, na zona 
de avaliação pessimista, e 
59 pontos, abaixo do nível 
pré-crise. Para o presiden-
te da CNC, José Roberto 
Tadros, os comerciantes 
ainda sentem os efeitos 
do surto de Covid-19. Se-
gundo ele, de março até o 
fim de junho, os prejuízos 
do setor alcançaram R$ 
240,8 bilhões. n

Confiança do 
comércio retoma 
o crescimento

Resultado representa o segundo maior 
volume histórico para o café brasileiro

Comerciantes ainda sentem 
os efeitos do surto de Covid-19

Maioria dos comércios que fechou 
durante a pandemia era de pequeno porte
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