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Gráfico 1. Nível de preocupação com a pandemia do 

COVID-19 | 3° semana de abril
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Gráfico 2. Ações para mitigar os efeitos da pandemia do 

COVID-19 nas empresas pesquisadas | 3° semana de abril

Período de coleta: das 18h do dia 15 de abril às 18h do dia 16 de abril.

Total de respondentes: 87 empresas.

Periodicidade: quinzenal.

Com o intuito de captar as impressões dos industriais capixabas

em meio à pandemia do COVID-19, a Findes, por meio do Ideies,

dá continuidade à pesquisa de opinião sobre o COVID-19, que

será aplicada por tempo indeterminado.

Os resultados da pesquisa revelam que, na terceira semana de

abril, 74% das empresas pesquisadas já tinham antecipado as

férias individuais dos colaboradores. Renegociar contratos com

fornecedores foi uma medida de mitigação adotada por 43% das

empresas pesquisadas. Quanto aos impactos causados pela crise,

das empresas pesquisadas, 52% já tiveram ou acreditam que

podem ter queda acentuada da receita/faturamento nas próximas

4 semanas e 83% das empresas pesquisadas apresentam, ou

acreditam que apresentarão nas próximas 4 semanas, queda ou

queda acentuada da produção.

Fonte e elaboração: Ideies
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Gráfico 3. Impactos que já ocorreram ou podem vir a ocorrer 

nas quatro próximas semanas | 3° semana de abril

Fonte e elaboração: Ideies Fonte e elaboração: Ideies.
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Gráfico 5. Empresas que acessaram ou tentaram 

acessar linhas de crédito em decorrência da pandemia 

do COVID-19 | 3° semana de abril

Fonte e elaboração: Ideies.
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Gráfico 6. Prazo que as empresas estimam retomar o 

nível de atividade anterior a pandemia, após o fim do 

distanciamento social | 3° semana de abril

Fonte e elaboração: Ideies.

¹o tempo informado foi de 1 ano.

O aumento na inadimplência de clientes foi um problema

apontado por 38% dos empresários pesquisados. O aumento do

endividamento já ocorreu ou ocorrerá nas próximas 4 semanas

para 56% dos pesquisados.

Sobre o acesso a linhas de crédito, entre os empresários

respondentes, 18,8% precisaram acessar linhas de crédito e

obtiveram sucesso, enquanto 8,2% tentaram acessar, mas não

conseguiram. Outros 28,2% pretendem acessar alguma linha de

crédito nas próximas 4 semanas.

Quando questionados sobre a empresa estar ou não sendo

afetada pela crise e o quanto de tempo os empresários

pesquisados estimam ser necessário (após o fim do

distanciamento social) para que sua empresa retome ao nível de

atividade de antes da pandemia, 47,7% acreditam que serão

necessários mais de 6 meses, enquanto 31,4% estimam que esse

prazo de retomada seja de 3 a 6 meses.

Gráfico 4. Impactos que já ocorreram ou podem vir a ocorrer nas quatro próximas semanas | 3° semana de abril
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