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O Setor das Pequenas Empresas em Crescimento e a Crise da COVID-19:
Evidências emergentes sobre os Principais Riscos e Necessidades
Adendo atualizado sobre os dados
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Sobre este
adendo

Em maio de 2020, a ANDE divulgou um estudo setorial, resumindo as evidências iniciais da primeira
fase da crise, em março e abril de 2020, sobre o impacto do COVID-19 nas SGBs e no setor de
suporte à SGB de maneira mais ampla nos mercados emergentes.
À medida em que a crise e seus efeitos no setor continuam se desenvolvendo, a ANDE está
trabalhando para continuar atualizando as informações com novos dados e insights. Este adendo ao
estudo apresenta novos dados coletados dos membros da ANDE, entre maio e junho de 2020, em
relação às suas necessidades, ações que estão tomando e impressões atualizadas do impacto que a
crise está tendo e terá no setor.
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Sobre a pesquisa e a amostra
Em abril de 2020, a ANDE lançou uma pesquisa para entender o impacto inicial da COVID-19 em seus membros. Esses resultados foram resumidos no estudo
setorial sobre a COVID-19 da ANDE. A ANDE lançou uma nova pesquisa na primeira semana de junho para rastrear alterações e reunir novas informações sobre a
COVID e o setor SGB. A ANDE recebeu respostas de 81 indivíduos representando 63 organizações membros. Todas as organizações respondentes apoiam as SGBs
em mercados emergentes e 32% das organizações respondentes estão sediadas em mercados emergentes. Os entrevistados incluem principalmente
organizações de desenvolvimento de capacidade (48%) e investidores (21%), o que é consistente com a associação geral da ANDE e semelhante à representação
da amostra na pesquisa anterior.

Esta apresentação, é um adendo ao estudo setorial, resume o que mudou, o que permaneceu igual e as novas informações reunidas nesta pesquisa de
acompanhamento.

Figura 1: Região onde os respondentes estão localizados
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Figura 2: Tipos de Organização
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O que mudou:
Maior taxa de fechamento de SGB
Anteriormente, os membros da ANDE previam que uma média estimada de 42% das SGBs que eles apoiam corriam risco de fechar. Agora, esses
membros estimam que uma média de 12% já fechou, com 37% adicionais em risco de fechar - o que significa que quase 50% já fechou ou estão em
risco significativo.

Figura 3: Estimativas dos membros sobre possíveis insucessos de SGB (março a abril de 2020 vs. maio a junho de 2020)
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O que mudou:
Mais Adaptação dos Programas
A grande maioria dos membros da ANDE adaptou o conteúdo de sua programação para lidar diretamente com a crise, com um aumento na
porcentagem daqueles com base em mercados emergentes em relação à pesquisa anterior.
Figura 4: porcentagem de membros que adaptaram conteúdo (mercado emergente vs. mercado desenvolvido)
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O que não mudou:
Risco dos Fornecedores de Desenvolvimento de Capacidade
O risco financeiro atual para as organizações de desenvolvimento de capacidade permanecerem operacionais permanece no mesmo nível da pesquisa anterior, com
21% em risco “alto” ou “existencial” e 59% em risco “moderado”. No entanto, 14% dessas organizações já demitiram funcionários (o que não foi medido diretamente
na pesquisa anterior).

Figura 5: Nível de Risco auto-avaliado (resultados da pesquisa de março-abril de 2020 vs. resultados da pesquisa de maio-junho de 2020)
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O que não mudou:
Necessidade dos Membros
Os membros continuam a enfatizar suas necessidades de ajudar as SGBs que eles apoiam através de assistência técnica e financiamento mais do que
suas próprias necessidades organizacionais.

Classificação média de
urgência

Figura 6: Nível de urgência percebido (resultados da pesquisa de março-abril de 2020 vs. resultados da pesquisa de maio-junho de 2020)
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O que é novidade:
Prioridade dos Membros
Questionados sobre o que a priorizar com um financiamento adicional, é mais provável que os membros da ANDE priorizem suporte adicional para seu
portfólio atual. Uma proporção maior de organizações em mercados emergentes direcionaria esses fundos para a digitalização de seus programas, algo
que tem sido desafiador.
Ambos os grupos também expandiriam seus serviços para alcançar novas SGBs, se possível.
Figura 7: Número de membros que priorizariam cada ação (sediados em mercado desenvolvido vs. mercado emergente)
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O que é novidade:
Atividades Postergadas ou Canceladas
A pandemia teve um impacto quase universal nas atividades e nos programas. 80% dos membros da ANDE tiveram que adiar ou cancelar atividades,
eventos ou programas como resultado da pandemia.
77% das organizações sediadas em mercados emergentes postergaram as atividades e programas e 58% tiveram que cancelar as atividades planejadas
ou programas.
Figura 8: Porcentagem de organizações que postergaram ou cancelaram as atividades/programas planejados (desenvolvido vs emergentes)
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O que é novidade:
Investimentos postergados ou cancelados
Dos 17 investidores pesquisados, 10 postergaram ou cancelaram os investimentos ou financiamentos planejados em função da pandemia. A maioria
desses investidores é baseada em mercados desenvolvidos, com apenas 2 em mercados emergentes.

Figura 9: Porcentagem de investidores que postergaram ou cancelaram investimentos/financiamentos planejados
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Olhando para o futuro
O que vem a seguir para o setor de SGB
Os dados adicionais neste adendo mostram as contínuas necessidades tanto das SGBs quanto das organizações de apoio às
SGBs. Os provedores de desenvolvimento de capacidade continuam comprometidos ao apoio às SGBs e são ainda mais
ativos na adaptação criativa de sua programação, mas enfrentam riscos operacionais significativos.
Os que estão em posição de apoiar o setor (governo, fundações, grupos industriais, etc.) têm um papel fundamental a
desempenhar para manter vivos os ecossistemas empreendedores por meio de:
•

Apoiar os provedores de desenvolvimento de capacidade a continuar operando e ajustando sua programação para
atender às novas necessidades das SGBs durante a crise;

•

Fornecer informações relevantes sobre modelos e abordagens para apoiar os SGBs durante a crise; e

•

Na medida do possível, continuar avançando com investimentos e financiamento pacientes e flexíveis, apesar da
incerteza inerente.

A ANDE está atualmente procurando financiadores para doações para fornecer apoio e adaptação a provedores de
desenvolvimento de capacidade para ajudar a atender as suas necessidades; entre em contato com Devin Chesney
devin.chesney@aspeninstitute.org se você estiver interessado em contribuir para esta ação.
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Para mais informações sobre os Estudos Setoriais da ANDE, por gentileza entrar em contato com
Matthew Guttentag no e-mail Matthew.Guttentag@aspeninstitute.org
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