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Considerando os novos desdobramentos da pandemia da Covid-19, com

Influenza. Soma-se a isso o fato de que 78% dos entrevistados afirmaram

a presença da variante Ômicron, bem como a atual epidemia de gripe

que suas empresas operam atualmente em regime de trabalho presencial.

relacionada ao subtipo do vírus Influenza (H3N2), a Findes, por meio do

Entre os impactos nas empresas, destacaram-se a queda ou queda

Ideies, realizou uma Pesquisa de Opinião Empresarial, com objetivo de

acentuada: na disponibilidade de mão de obra (para 51% dos

coletar informações sobre os impactos atuais destes eventos nas empresas

respondentes);

do Espírito Santo.

respondentes); e na produção (para 39% dos respondentes), além do

Os resultados da pesquisa apontaram que, na terceira semana de janeiro

aumento ou aumento acentuado no custo médio nas empresas de 61%

de 2022, 83% dos entrevistados consideraram ser preocupante ou muito
MUNDO
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na

disponibilidade

de

insumos
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dos

preocupante o momento atual de aumento de casos de Covid-19 e/ou

PRINCIPAIS RESULTADOS
Gráfico 2. Regime de trabalho adotado atualmente | Espírito
Santo

Gráfico 1. Nível atual de preocupação com a pandemia da
Covid-19 e/ou epidemia de Influenza | Espírito Santo
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Fonte e elaboração: Ideies/Findes
Nota: A soma das porcentagens pode não resultar 100% devido ao arredondamento.

Fonte e elaboração: Ideies/Findes
Nota: A soma das porcentagens pode não resultar 100% devido ao arredondamento.

Gráfico 4. Implicações que as empresas vêm enfrentando
devido à pandemia de Covid-19 e/ou atual epidemia de
Influenza | Espírito Santo

Gráfico 3. Implicações que as empresas vêm enfrentando
devido à pandemia de Covid-19 e/ou atual epidemia de
Influenza | Espírito Santo
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Fonte e elaboração: Ideies/Findes
Nota: A soma das porcentagens pode não resultar 100% devido ao arredondamento.

Período de coleta: das 10h do dia 18 de janeiro às 18h do dia 20 de janeiro.
Total de respondentes: 152 empresas.

43%

5%

18%

8%

25%

3%

Inadimplência do
cliente

7%

30%

6%

7%

47%

1%

Endividamento

5%

22%

6%

7%

59%

1%

Necessidade de
acesso ao crédito

5%

Queda acentuada
Aumento
Não houve impacto

14%

9%

57%

14%

Queda
Aumento acentuado
Não sei informar/Não se aplica
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Nota: A soma das porcentagens pode não resultar 100% devido ao arredondamento.
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Sobre a adoção de medidas de segurança sanitária contra a Covid-19 e/ou

Em relação ao afastamento de colaboradores devido à infecção por Covid-

Influenza nas empresas pesquisadas, destacaram-se o reforço de medidas

19 ou Influenza, 81% dos respondentes sinalizaram ter tido em sua

de orientação e prevenção no local de trabalho (adotadas por 98% dos

empresa colaborador afastado, sendo que 53% informaram que os

respondentes) e o afastamento das atividades de trabalho dos

afastamentos ocorreram na 1ª quinzena de janeiro.

colaboradores com sintomas gripais (adotado por 86% dos respondentes).

Dentre as empresas com afastamentos nas duas primeiras semanas de

Quanto à vacinação, 44% dos respondentes informaram que, em suas

janeiro, 57% indicaram que menos de 10% do quadro de colaboradores

empresas, 80 a 99% dos colaboradores estão vacinados com o ciclo

foi afastado, enquanto 5% teve mais de 40% de seus colaboradores

vacinal completo (1° e 2° dose) e/ou dose de reforço contra a Covid-19 e

afastados nas últimas duas semanas.

outros 32% possuem todos os colaboradores vacinados.

Gráfico 5. Quais medidas as empresas têm tomado em relação
a segurança sanitária dos colaboradores atualmente | Espírito
Santo
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Gráfico 6. Cobertura de colaboradores com esquema vacinal
completo* contra a Covid-19 | Espírito Santo
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Fonte e elaboração: Ideies/Findes
Nota 1: Uma mesma empresa poderia sinalizar quantas medidas de segurança
sanitária julgasse importante informar.

Gráfico 7. Empresas quanto ao afastamento de
colaboradores do trabalho devido infecção por Covid-19
e/ou Influenza | Espírito Santo
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Fonte e elaboração: Ideies/Findes
*Ciclo completo (1° e 2° dose) e/ou dose de reforço.
Nota: A soma das porcentagens pode não resultar 100% devido ao arredondamento.

Gráfico 8. Proporção de colaboradores afastados devido à
infecção por Covid-19 e/ou Influenza | Espírito Santo
[Entre empresas que relataram que houve afastamento
de colaboradores na 1ª quinzena de janeiro]
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Fonte e elaboração: Ideies/Findes

Período de coleta: das 10h do dia 18 de janeiro às 18h do dia 20 de janeiro.
Total de respondentes: 152 empresas.
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Fonte e elaboração: Ideies/Findes
Nota 1: Colaboradores afastados nas duas últimas semanas.
Nota 2: A soma das porcentagens pode não resultar 100% devido ao arredondamento.
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Ainda dentre as empresas com afastamentos registrados nas últimas duas

atrasaram o prazo de entrega e 31% não realizaram ações neste sentido.

semanas, 47% informaram que o afastamento não impactou na atividade

Por fim, os entrevistados responderam que em um cenário de novo

da empresa, enquanto 30% informaram ter impactado, mas com redução

aumento de casos de Covid-19 e/ou Influenza, as três maiores

não significativa das atividades, e 22% disseram ter impactado, com

preocupações seriam: a necessidade de afastamento dos trabalhadores de

redução significativa das atividades da empresa.

suas empresas, para 82% dos respondentes; uma potencial falta se

Dentre as empresas que tiveram colaboradores afastados nas últimas duas

insumos, para 49% deles; e a necessidade de novo distanciamento social,

semanas e que apresentaram redução de atividade, 40% informaram que

para 48% dos entrevistados.

para lidar com os efeitos dos afastamentos reduziram a produção; 36%

Gráfico 9. Impacto nas atividades da empresa, devido ao
afastamento por infecção de Covid-19 e/ou Influenza |
Espírito Santo
[Entre empresas que relataram que houve afastamento
de colaboradores na 1ª quinzena de janeiro]
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Gráfico 10. Ações adotadas para lidar com a redução de
atividade, devido ao afastamento por infecção de Covid-19
e/ou Influenza | Espírito Santo
[Entre empresas que relataram que houve afastamento
de colaboradores na 1ª quinzena de janeiro e que teve redução nas atividade]
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Fonte e elaboração: Ideies/Findes
Nota: Colaboradores afastados nas duas últimas semanas
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Fonte e elaboração: Ideies/Findes
Nota 1: Em “outro” foi indicada a realização de horas extras e a alocação de mão de obra
de outros setores da empresa que estavam com suas atividades adiantadas.
Nota 2: Colaboradores afastados nas duas últimas semanas.

Gráfico 11. Preocupações dos empresários em um cenário de aumento significativo de casos
de infecção por Covid-19 e/ou Influenza | Espírito Santo
Necessidade de afastar funcionários infectados

82%

Falta de insumos

49%

Novo distanciamento social para contenção do espalhamento da
Covid-19

48%

Dificuldade de encontrar mão de obra

36%

Cancelamento de eventos de grande porte (Carnaval, shows, etc)
Outro.
Não sei responder

5%
3%
2%

Fonte e elaboração: Ideies/Findes
Nota 1: Em “outros” as empresas informaram o risco de encerrar as atividades, a falta de clientes, ter que interromper a operação devido
o afastamento de muitos colaboradores e a queda de faturamento.
Nota 2: Cada respondente podia selecionar até três opções.

Período de coleta: das 10h do dia 18 de janeiro às 18h do dia 20 de janeiro.
Total de respondentes: 152 empresas.

