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PESQUISA SEMANAL DE OPINIÃO

Com o intuito de captar as impressões dos industriais

empresas pesquisadas o teletrabalho (trabalho em casa) já foi

capixabas em meio a pandemia do COVID-19, a Federação

adotado e outros 25% pretendem adotar nas próximas duas

das Indústrias do Estado do Espírito Santo (Findes), por meio

semanas. Das empresas respondentes, 61% acreditam que

do Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do

haverá dificuldade de acesso ao insumo nas próximas duas

Espírito Santo (Ideies), deu início essa semana a uma pesquisa

semanas e 79% delas sinalizaram que vêm necessidade de

semanal de opinião sobre o COVID-19, que será aplicada

postergação de impostos já nas próximas duas semanas.

semanalmente por tempo indeterminado. Em 24% das
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PRINCIPAIS RESULTADOS
Gráfico 2. Condutas para mitigar as chances de contágio dos
colaboradores pelo COVID-19 | 3° semana de março

Gráfico 1. Nível de preocupação com a pandemia do
COVID-19 | 3° semana de março
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Gráfico 3. Implicações que já ocorreram ou são esperadas em decorrência da pandemia do COVID-19 |
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Gráfico 4. Medidas de mitigação de danos apontadas pelas empresas, por grau de necessidade
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Período de coleta: das 17h do dia 17 de março às 17h30 do dia 18h de março.
Total de respondentes: 117 empresas.
Periodicidade: semanal.

28%

5%

47%

27%
13%

51%
44%

Indiferente

| 3° semana de março

Necessário

26%
Muito necessário

