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RESUMO 

 

Introdução: A pandemia mundial causada pelo Coronavírus Covid-19 obrigou que os 

governos mundiais adotassem o distanciamento social. Esse fato provocou, automaticamente, 

impacto na cadeia empresarial e principalmente aos pequenos negócios, que foram afetados 

repentinamente pela baixa procura por parte dos clientes e pela imposição de funcionamento 

restrito ou fechamento total em casos de serviços não essenciais. Diante da severidade da 

doença e da impotência das grandes economias mundiais em conter seu avanço, o lockdown 

de cidades e regiões, bem como fechamento de grande parte dos setores produtivos e 

atividades que geravam aglomeração de pessoas, tornou-se a alternativa mais eficiente, ao 

menos no curto prazo, para minimizar as contaminações e diminuir o crescimento da curva de 

contágio. Objetivo: O estudo objetivou desenvolver um estudo sobre as estratégias para 

manter a sobrevivência e produtividade de micro e pequenas empresas brasileiras em meio ao 

lockdown. Metodologia: O estudo foi desenvolvido por revisão de literatura por meio da 

pesquisa bibliográfica, com foco em estudos anteriores com a temática “Estudo de estratégias 

para manter a sobrevivência e produtividade de micro e pequenas empresas em meio ao 

lockdown”. A seleção de dados foi realizada por meio de busca e análise em artigos 

científicos publicados nos últimos cinco anos, no repositório eletrônico Google Acadêmico. A 

análise dos dados foi realizada seguindo as perspectivas da técnica de Análise de Conteúdo. 

Considerações Finais: Conclui-se que os objetivos propostos foram alcançados, uma vez que 

foram identificadas algumas estratégias para manter a sobrevivência e produtividade de micro 

e pequenas empresas em meio ao lockdown no Brasil. A principal estratégia utilizada pelas 

micro e pequenas empresas durante a pandemia é o uso da tecnologia. As tecnologias de 

informação e comunicação, TICs, passaram a ser essenciais para a sobrevivência das 

empresas. O planejamento contábil, o trabalho home office e a adesão aos programas de 

subsídios governamentais foram as estratégias mais encontradas na literatura atual. Essas 
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ferramentas de gestão possibilitaram que diversas microempresas e empresas de pequeno 

porte permanecessem ativas no mercado brasileiro. 
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