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A rápida disponibilização de informações estatísticas sobre os impactos da pandemia 

COVID-19 é essencial para a tomada de decisões. Nesse sentido o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística- IBGE lançou seis edições da Pesquisa Pulso Empresa: Impacto da Covid-

19 nas empresas - PPEmp, com o objetivo de identificar e acompanhar a evolução de alguns dos 

principais efeitos da pandemia COVID-19 nas atividades das empresas.  

 

A coleta da PPEmp, realizada quinzenalmente, teve início em 15 de junho de 2020, por 

meio de entrevista telefônica assistida por computador (Computer Assisted Telephone Interview 

- CATI) em todo o Território Nacional. Para a investigação da incidência dos impactos da 

pandemia na performance empresarial, o questionário abordou a situação operacional das 

empresas e o seu ambiente de negócio. Foram coletadas informações 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; a capacidade da empresa de realizar pagamentos de 

rotina; a percepção sobre o número de pessoas ocupadas; as principais medidas de reação 

adotadas pelas empresas e a existência de apoio governamental às iniciativas empresariais. O 

conjunto dessas informações ampliou a capacidade de entendimento sobre a forma como as 

empresas exerceram suas atividades em meio aos efeitos do isolamento social.  

  

Os resultados foram divulgados quinzenalmente e colocados disponíveis no hotsite 

covid19.ibge.gov.br, com informações para o total Brasil e Grandes Regiões, por atividades 

econômicas (indústria, construção, comércio e serviços), e segundo faixas de porte de empresas. 

A primeira divulgação trouxe comparações entre a primeira quinzena de junho e o período anterior 

ao início da pandemia. As demais trouxeram comparações com a quinzena imediatamente 

anterior. 

 

A PPEmp, elaborada com base em experiências internacionais e em caráter experimental, 

cumpriu o objetivo de complementar o cenário que começou a ser retratado pela PNAD COVID19 

e que faz uma análise da situação pela ótica domiciliar, traçando os efeitos da pandemia no 

mercado de trabalho e na saúde das pessoas.  

 

Tendo cumprido seus objetivos, a operação estatística PPEmp permaneceu ativa entre 

junho e outubro, sendo encerrada em 01 de outubro de 2020 com a divulgação dos resultados 

referentes a segunda quinzena de agosto.  
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