
 

 

Emprego na 

indústria extrativa e 

de transformação 

REDUÇÃO DA PRODUÇÃO 

AFETARAM TRABALHADOR

A crise econômica vem atingindo diversos setores da indústria capixaba, que já começ

desacelerar a produção devido a retração do consumo

de empregados. A redução da produção e as dificuldades financeiras são as princi

redução do emprego na indústria. Entretanto, o

funcionário no futuro tem feito com que as empresas adot

do número de turnos e da jornada de trabalho,

entre outras. Nos últimos seis meses, diversas medidas foram

consultadas. Ainda assim, 51,6% demitiram parte de sua força de trabalho e 46,9% tem 

expectativa de reduzir o número de empregados e/ou de 

diminuição de mão de obra nos próximos seis meses

atuais pelas empresas em relação ao emprego foi realizada uma Sondagem Especial com as 

indústrias do Espírito Santo. 

SEIS EM CADA DEZ EMPRESAS CAPIXABAS ADOTA

REDUÇÃO DO USO DE MÃO DE OBRA

EMPREGADOS NOS ÚLTIMOS SEIS MESES

Do total de indústrias pesquisadas no Estado, 62,5% tomaram medidas extraordinárias para 

diminuir o uso de mão de obra e/ou reduziram o número de empregados nos úl

Um terço da indústria (34,4%) fez ambos, ou seja, além de adotar medidas para reduzir o uso de 

mão de obra, também diminuiu o número de empregados.

número de empregados e não adotou medidas de redução do uso de mão de obra (ver gráfico 1).
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Gráfico 1 - Redução do número de empregados e adoção de 

medidas de redução de mão de obra nos últimos seis meses
Percentual sobre o total de empresas (%)

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

*Inclui empresas que rduziram número de empregados, mas não responderam se adotaram

**Inclui empresas que adoram medidas, mas não responderam se reduziram número de empregados

***Inclui empresas que não reduziram número de empregados, mas não responderam se adotaram medidas

EDUÇÃO DA PRODUÇÃO E DIFICULDADES FINANCEIRAS 

AFETARAM TRABALHADORES DE 63% DA INDÚSTRIA 
econômica vem atingindo diversos setores da indústria capixaba, que já começaram a 

do consumo, o que se traduz na diminuição do número 

A redução da produção e as dificuldades financeiras são as principais razões da 

Entretanto, o custo com demissões e a dificuldade de repor o 

com que as empresas adotem outras estratégias, como a redução 

do número de turnos e da jornada de trabalho, a concessão de férias coletivas não programadas

is meses, diversas medidas foram tomadas por 45,3% das indústrias 

consultadas. Ainda assim, 51,6% demitiram parte de sua força de trabalho e 46,9% tem 

o de empregados e/ou de adotar medidas extraordinárias de 

nos próximos seis meses. Assim, visando conhecer os problemas 

pelas empresas em relação ao emprego foi realizada uma Sondagem Especial com as 

ESAS CAPIXABAS ADOTARAM MEDIDAS DE

O DE OBRA OU DIMINUÍRAM O NÚMERO DE 

OS SEIS MESES 

Do total de indústrias pesquisadas no Estado, 62,5% tomaram medidas extraordinárias para 

de mão de obra e/ou reduziram o número de empregados nos últimos seis meses. 

m terço da indústria (34,4%) fez ambos, ou seja, além de adotar medidas para reduzir o uso de 

o número de empregados. Mas, outro terço (32,8%) não reduziu o 

número de empregados e não adotou medidas de redução do uso de mão de obra (ver gráfico 1).
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Redução do número de empregados e adoção de 

medidas de redução de mão de obra nos últimos seis meses
Percentual sobre o total de empresas (%)

Reduziu número de empregados e adotou medidas 

de redução do uso de mão de obra

Reduziu número de empregados e não adotou 

medidas de redução do uso de mão de obra*

Adotou medidas de uso de mão de obra e não 

reduziu números de empregados**

Não reduziu número de empregados e não adotou 

medidas de redução do uso de mão de obra***

NS/NR

*Inclui empresas que rduziram número de empregados, mas não responderam se adotaram medidas

**Inclui empresas que adoram medidas, mas não responderam se reduziram número de empregados

***Inclui empresas que não reduziram número de empregados, mas não responderam se adotaram medidas
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METADE DA INDÚSTRIA DEMITIU NOS ÚLTIMOS S

A pesquisa apurou que 51,6% das empresas capixabas pesquisadas reduziram o número de empregados nos 

meses (independentemente de tomar outras medidas de redução de mão de obra)

de demissão voluntária e 46,9% não fizeram (ver gráfico 2).

 

QUASE CINCO ENTRE DEZ EMPRESAS ADOTARAM ME

REDUZIR O USO DA MÃO DE OBRA

Com a redução da produção, algumas empresas adotaram diferentes estratégias de redução do uso de mão de obra, como 

alternativa à demissão dos trabalhadores. Apesar disso, com o agravamento da crise, mesmo as empresas que 

tais medidas acabaram reduzindo seu número de empregados

45,3% adotaram medidas para reduzir o uso de mão de obra

de empregados, ao passo que 24,1% não reduziram

meses, 25,0% adotaram medidas de redução do uso de mão de obra.

46,9%

Gráfico 2 - Redução do número de empregados nos últimos seis meses
Percentual sobre o total de empresas (%)

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

46,9%

Gráfico 3 - Adoção de medidas extraordinárias para reduzir uso de mão de obra¹
Percentual sobre o total de empresas (%)

¹Exemplo: redução do número de turnos ou de jornada de trabalho e férias coletivas

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

EMITIU NOS ÚLTIMOS SEIS MESES 

as empresas capixabas pesquisadas reduziram o número de empregados nos 

meses (independentemente de tomar outras medidas de redução de mão de obra), sendo que 

e 46,9% não fizeram (ver gráfico 2). 

EMPRESAS ADOTARAM MEDIDAS COM O OBJETIVO

DE OBRA 

Com a redução da produção, algumas empresas adotaram diferentes estratégias de redução do uso de mão de obra, como 

alternativa à demissão dos trabalhadores. Apesar disso, com o agravamento da crise, mesmo as empresas que 

tais medidas acabaram reduzindo seu número de empregados nos últimos seis meses. Do total de empresas pesquisadas, 

adotaram medidas para reduzir o uso de mão de obra (ver gráfico 3). Dessas, 75,9% também diminuíram o número 

passo que 24,1% não reduziram. Dentre as empresas que não reduziram seus quadros nos últimos seis 

meses, 25,0% adotaram medidas de redução do uso de mão de obra. 
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43,8%
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Redução do número de empregados nos últimos seis meses
Percentual sobre o total de empresas (%)

Reduziu (incluindo demissão voluntária)

Reduziu (sem demissão voluntária)

Não reduziu 

Não respondeu 

7,8%

45,3%

Adoção de medidas extraordinárias para reduzir uso de mão de obra¹
Percentual sobre o total de empresas (%)

NS/NR

Não

Sim

¹Exemplo: redução do número de turnos ou de jornada de trabalho e férias coletivas

as empresas capixabas pesquisadas reduziram o número de empregados nos últimos seis 

, sendo que 4,7% fizeram uso de planos 
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Com a redução da produção, algumas empresas adotaram diferentes estratégias de redução do uso de mão de obra, como 

alternativa à demissão dos trabalhadores. Apesar disso, com o agravamento da crise, mesmo as empresas que adotaram 
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REDUÇÃO DO NÚMERO DE TURNOS E DA JORNADA 

COMUNS 

Dentre as empresas pesquisadas que adotaram alguma medida de redução do uso de mão de obra, 34,6% reduziram o 

número de turnos, 30,8% diminuíram a jornada de trabalho (com ou sem redução de vencimento), 26,9% realizaram 

manutenção não programada de máquinas e equipamentos (ou antecip

banco de horas, 23,1% não renovaram os contratos por prazo determinado e 23,1% suspenderam temporariamente os 

contratos de trabalho, entre outras. Vale ressaltar que 

poderia apontar até duas razões (ver gráfico

 

CUSTO COM DEMISSÕES E DIFICULDADE DE REPOR

PRINCIPAIS RAZÕES QUE LEVAM AS

Segundo a pesquisa, a principal razão assinalada pelas empresas

uso de mão de obra, foi a indenização/custo com as demissões 

repor o funcionário no futuro (30,8%), a retenção de trabalhadores capacitados (retençã

gastos com qualificação específica oferecida pela empresa ao empregado

100% porque o respondente poderia apontar até duas razões

Férias coletivas não programadas

Ações de treinamento/capacitação não programadas (ou 

antecipou ações programadas)

Não renovação de contratos por prazo determinado

Suspensão temporária dos contratos de trabalho

Manutenção não programada de máquinas e 

equipamentos (ou antecipou manutenção programada)

Promoção do uso de banco de horas

Redução da jornada de trabalho (com ou sem redução de 

vencimento)

Redução do número de turnos

Gráfico 4 - Principais medidas extraordinárias adotadas para reduzir uso de mão de obra
Percentual sobre o total de empresas que adotaram medidas de redução do uso de mão de obra (%)

A soma dos percentuais supera 100% devido a possibilidade  de múltiplas respostas

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

TURNOS E DA JORNADA DE TRABALHO FORAM AÇ

Dentre as empresas pesquisadas que adotaram alguma medida de redução do uso de mão de obra, 34,6% reduziram o 

a jornada de trabalho (com ou sem redução de vencimento), 26,9% realizaram 

s e equipamentos (ou anteciparam manutenção programada)

23,1% não renovaram os contratos por prazo determinado e 23,1% suspenderam temporariamente os 

ressaltar que a soma dos percentuais é superior a 100% 

(ver gráfico 4 ). 

DIFICULDADE DE REPOR O FUNCIONÁRIO NO FUT

LEVAM AS EMPRESAS A EVITAR DEMISSÕES 

principal razão assinalada pelas empresas que adotaram medidas extraordinárias 

/custo com as demissões (61,5%). Em seguida, foram citadas as

retenção de trabalhadores capacitados (retenção de talentos), com 26,9%

com qualificação específica oferecida pela empresa ao empregado (15,4%). A soma dos percentuais é superior a 

100% porque o respondente poderia apontar até duas razões (ver gráfico 5). 
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Principais medidas extraordinárias adotadas para reduzir uso de mão de obra
Percentual sobre o total de empresas que adotaram medidas de redução do uso de mão de obra (%)

100% devido a possibilidade  de múltiplas respostas

DE TRABALHO FORAM AÇÕES MAIS 

Dentre as empresas pesquisadas que adotaram alguma medida de redução do uso de mão de obra, 34,6% reduziram o 

a jornada de trabalho (com ou sem redução de vencimento), 26,9% realizaram 

manutenção programada), 26,9% utilizaram o 

23,1% não renovaram os contratos por prazo determinado e 23,1% suspenderam temporariamente os 

100% porque o respondente 
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REDUÇÃO DA PRODUÇÃO E DIFICULDADES FINANCE

PARA DEMISSÕES E MEDIDAS DE REDUÇÃO DE M

Dentre as empresas que demitiram ou adotaram outras medidas de redução do uso de mão de obra nos últimos seis 

meses, 69,7% informaram que o principal motivo para a demissão foi a queda da produção.

dificuldades financeiras da empresa (48,5%), os problemas de comportamento (por exemplo

forçou a demissão) e a baixa produtividade do trabalhador (ambas com 21,2%) e o investimento em tecnologia (18,2%), 

principalmente (ver gráfico 6). 

 

Gastos com qualificação específica oferecida pela empresa ao 

empregado

Retenção de trabalhadores capacitados (retenção de talentos)

Dificuldade de repor o funcionário no futuro

Indenizações/custos com as demissões

Gráfico 5 - Principais razões para a adoção de medidas extraordinárias para reduzir 

Percentual sobre o total de empresas que adotaram medidas de redução do uso de mão de obra (%)

A soma dos percentuais supera 100% devido a possibilidade  de múltiplas respostas

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI
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Redução da produção

Gráfico 6 - Principais motivos que levaram a redução do uso de mão de obra ou do número 

de empregados nos últimos seis meses
Percentual sobre o total de empresas que reduziram número de empregados e/ou uso de mão de obra (%)

A soma dos percentuais supera 100% devido a possibilidade  de múltiplas respostas

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

DIFICULDADES FINANCEIRAS FORAM AS P

IDAS DE REDUÇÃO DE MÃO DE OBRA 

Dentre as empresas que demitiram ou adotaram outras medidas de redução do uso de mão de obra nos últimos seis 

meses, 69,7% informaram que o principal motivo para a demissão foi a queda da produção. Também foram assinaladas as 

presa (48,5%), os problemas de comportamento (por exemplo, falta de interesse, empregado 

e a baixa produtividade do trabalhador (ambas com 21,2%) e o investimento em tecnologia (18,2%), 
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FORAM AS PRINCIPAIS RAZÕES 

Dentre as empresas que demitiram ou adotaram outras medidas de redução do uso de mão de obra nos últimos seis 
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EXPECTATIVA DE NOVAS REDUÇÕES DO 

Do total de empresas consultadas, 40,6% esperam reduzir o número de empregados nos próximos seis meses, sendo que 

dessas, 19,2% pretendem utilizar planos de demissão voluntária.  

60,6% pretende continuar a reduzir o número de empregados nos seis meses seguintes. 

21,4% prevêem diminuição do número de empregados

Um quarto das empresas (26,5%) pretende demitir e

não tem intenção de demitir nem adotar medidas de redução

 

MEDIDAS PARA REDUÇÃO DO USO DE MÃO DE OBR

Um terço das empresas (32,8%) pretende adotar medidas q

que a diminuição do número de turnos e a não renovação de 

mais citadas. Também foram assinaladas a pr

sem redução de vencimentos) e a suspensão temporária do

programada de máquinas e equipamentos ou antecipação da manutenção programada (15,8%) e férias coletivas não 

programadas (10,5%). Ver gráfico 8. 
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45,3%
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Gráfico 7 - Medidas para reduzir o uso de mão de obra
Percentual sobre o total de empresas (%)

*Inclui empresas que pretendem reduzir número de empregados, mas 

não responderam se pretendem adotar medidas

**Inclui empresas que pretendem adotar medidas, mas não 

responderam se pretendem reduzir número de empregados

***Inclui empresas que não pretendem reduzir número de 

empregados, mas não responderam se pretendem adotar medidas

A soma dos percentuais supera 100% devido a possibilidade  de múltiplas respostas

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

REDUÇÕES DO EMPREGO NOS PRÓXIMOS SEIS ME

Do total de empresas consultadas, 40,6% esperam reduzir o número de empregados nos próximos seis meses, sendo que 

dessas, 19,2% pretendem utilizar planos de demissão voluntária.  Das empresas que demitiram nos últ

continuar a reduzir o número de empregados nos seis meses seguintes. Entre as que não demitiram, 

do número de empregados. 

pretende demitir e também adotar medidas de redução de mão de obra

não tem intenção de demitir nem adotar medidas de redução (ver gráfico 7). 

DO USO DE MÃO DE OBRA 

Um terço das empresas (32,8%) pretende adotar medidas que reduzam o uso de mão de obra

a diminuição do número de turnos e a não renovação de contratos por prazo determinado (ambas com 31,6%) foram 
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que demitiram nos últimos seis meses, 

Entre as que não demitiram, 

adotar medidas de redução de mão de obra. Contudo, 45,3% 
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Sondagem Especial 
Estudo do Sesi/Senai/ES, por meio de sua Gerência Executiva de Economia Criativa, e do Ideies

Educacional e Industrial do Espírito Santo), sob a coordenação da CNI (Confederação Nacional da Indústria).

Perfil da amostra: 64 empresas (20 pequenas, 

Período de coleta: 1 a 15 de abril de 2015 

 

 

 

 

 

Férias coletivas não programadas

Manutenção não programada de máquinas e equipamentos (ou 

antecipou manutenção programada)

Promoção do uso de banco de horas
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Redução da jornada de trabalho (com ou sem redução de 

vencimentos)

Não renovação de contratos por prazo determinado

Redução do número de turnos

Gráfico 8 - Principais medidas extraordinárias que devem ser adotadas, nos próximos 

seis meses, para reduzir uso de mão de obra
Percentual sobre total de empresas que pretendem adotar medidas de redução do uso de mão de obra (%)

A soma dos percentuais supera 100% devido a possibilidade  de múltiplas respostas

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

Estudo do Sesi/Senai/ES, por meio de sua Gerência Executiva de Economia Criativa, e do Ideies

Educacional e Industrial do Espírito Santo), sob a coordenação da CNI (Confederação Nacional da Indústria).
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