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Informações sobre o Covid-19

Evolução dos casos de COVID-19 a partir do 25° caso

Fonte: Centro Europeu para Controle e Prevenção de Doenças / União Europeia e Center For Systems Science and Engineering, Ministério da Saúde e Secretaria de 
Saúde do Espírito Santo.
Nota:  Os dados em valores absolutos para serem comparados entre os países devem ser compatibilizados aos dias de ocorrência. 
Elaboração: Ideies/Findes – Boletim COVID-19 nº 22 (07/04/2020)

Brasil: 30 dias 
após o 25º caso 



Informações sobre o Covid-19

Evolução do número de óbitos por COVID-19 a partir do 1º óbito

Brasil: 21 dias 
desde o 1º óbito

Nota: Os dados em valores absolutos para serem comparados entre os países devem ser compatibilizados aos dias de ocorrência. 
Fonte: Centro Europeu para Controle e Prevenção de Doenças / União Europeia e Center For Systems Science and Engineering, Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde 
do Espírito Santo.
Elaboração: Ideies/Findes – Boletim COVID-19 nº 22 (07/04/2020)



Infográfico traduzido de forma livre pelo Ideies / Findes
Fonte: Relatório BCG ROUNDTABLE BRAZIL: Como reagir aos impactos do COVID-19
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4 dias
Quantos dias levou para 
dobrar o número de 
mortos/dia?

Total de confirmados de mortes Total de casos confirmados

26/02/202
0

Data do primeiro caso 
confirmado

-Começou a reduzir o 
número de casos no dia

Brasil: anunciou algumas medidas de renda mínima para evitar a circulação de pessoas em todo o país. As principais medidas de 
controle da pandemia estão sendo delegadas pelos estados.

13 de março: Direcionamento de recursos para o Ministério da Saúde via crédito 
extraordinários
17 de março: adiamento por três meses do prazo para empresas pagarem o FGTS.
18 de março: Empresas do Simples Nacional poderão adiar pagamento de tributos federais por 
três meses
18 de março: Crédito de R$ 5 bilhões do FAT para micro e pequenas empresas
18 de março: Recursos do PIS/Pasep não sacados irão para o FGTS e permitir novos saques
18 de março: Flexibilização de regras trabalhistas 
19 de março: Desoneração de IPI de produtos para combater o covid-19
24 de março: antecipação do 13 salário para aposentados e pensionistas do INSS
27 de março: R$ 40 bi para financiar salário do trabalhador de MPE

667 13.735

Total de 
mortes

Total de 
casos

4,9

Letalidade
*

*Letalidade= (mortos/confirmados)*100
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05/04/2020
Data da maior incidência 
de casos 

Total de casos confirmados

05/03/2020
Data do primeiro caso 
confirmado

-
Começou a reduzir o 
número de casos no dia

227

Total de 
casos

13 de março: Entrega de 120 leitos existentes para o atendimento de pessoas infectadas

16 de março: Estabelece Estado de Emergência em Saúde Pública. O Bandes suspende as 
cobranças relativas aos contratos das empresas que atuam nos segmentos mais afetadas. O 
Banestes anuncia do parcelamento das dívidas para pessoas jurídicas e físicas

17 de março: Anúncio da abertura da linha de crédito emergencial no Bandes e no Banestes. 
Proibição de eventos (com mais de 100 pessoas) e do funcionamento de casas de show e 
boates

18 de março: Suspensão do atendimento presencial em todas as agências bancárias e do 
funcionamento das academias. Banestes disponibiliza R$ 250 milhões para crédito emergencial.

20 de março: Suspenção do comércio..

27 de março: Decreta estado de calamidade pública

03 de abril: o governo flexibilizou a abertura de alguns comércios

6

Evolução dos casos de COVID-19 no Espírito Santo

Total de 
mortes

2,6

Letalidade
*

*Letalidade= (mortos/confirmados)*100

Espírito Santo

Informações sobre o Covid-19



Fonte: Ministério da Saúde – Boletim Epidemiológico nº 07 (06/04/2020)

Os locais que apresentarem coeficiente de 
incidência 50% superior à estimativa nacional 
devem manter as medidas de Distanciamento 
Social Ampliado (DSA) até que o suprimento de 
equipamentos (leitos, EPI, respiradores e testes 
laboratoriais) e equipes de saúde estejam 
disponíveis em quantitativo suficiente, de 
forma a promover, com segurança, a transição 
para a estratégia de Distanciamento Social 
Seletivo (DSS).

A partir de 13 de abril, os municípios, Distrito 
Federal e Estados que implementaram medidas 
de DSA, onde o número de casos confirmados 
não tenha impactado em mais de 50% da 
capacidade instalada existente antes da 
pandemia, devem iniciar a transição para DSS. 

Emergência
>50% acima 

da incidência 
nacional

Atenção
acima da 
incidência 
nacional 
(<50%)

Alerta
abaixo da 
incidência 
nacional

Incidência de casos por 100 mil habitantes Novos parâmetros definidos pelo 
Ministério da Saúde
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Fonte: Secretaria de Estado da Saúde (Sesa/ES)
Elaboração: Ideies / Findes

Observação: (até dia 07/04)

Vitória: 17,9 casos/100 mil hab.
(6ª maior incidência entre as capitais)

Vila Velha: 13,6 casos/100 mil hab.

Se enquadram no status de emergência
(>50% acima da incidência nacional)

Número de casos nos municípios capixabas

(até 07/04/2020)
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SUMÁRIO

1. Informações sobre o Covid-19

2. Previsões para a economia mundial

3. Impactos no Brasil

4. Impactos no Espírito Santo

5. Crises e oportunidades

6. Perspectivas para o Espírito Santo



Fonte: The Economist

Previsões para a economia mundial

Previsão de crescimento do PIB em 2020

C
hi

na
Maiores perdas Menores 

perdas



Índice de incerteza global nas pandemias

World Pandemic Uncertainty Index (WPUI)

Fonte:  World Uncertainty Index – Ahir, Bloom & Funceri

Previsões para a economia mundial



Índice de Confiança – Zona do Euro

Markit Composite PMI

Fonte:  Bloomberg / Banco Central

Previsões para a economia mundial



Consumo
total

Ind. Alimentícia
 / Saúde

Produção 
de energia

Fábricas Construção Automóveis Serviços de 
transporte

-35% -15% -50% -80% -90% -90%0%

Infográfico traduzido de forma livre pelo Ideies / Findes
Fonte: Relatório BCG ROUNDTABLE BRAZIL: Como reagir aos impactos do COVID-19

Impactos na França após 15 dias de lockdown

Previsões para a economia mundial
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O Brasil pré-pandemia

Fonte: IBGE
Elaboração: Ideies / Findes

Grave recessão em 
2014-2016

Retomada lenta 
nos últimos 3 anos

Impactos no Brasil



Últimas projeções para o PIB brasileiro em 2020 (%) - instituições selecionadas

Elaboração: Ideies / Findes

Impactos no Brasil



Boletim Focus: Evolução das projeções do PIB brasileiro para o fim do ano – variação (%) 
anual*

*Áreas hachuradas representam máximos e mínimos (Mediana – Focus) 
Fonte: Banco Central - Relatório Focus.

20212020

Impactos no Brasil

Mínima 

-5,00

Máxima

6,00



Fonte: Cielo

Informações de vendas – faturamento nominal 
Comparação entre fevereiro e março de 2020

Impactos no Brasil
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Taxa de variação anual do PIB / IAE-Findes* do Espírito Santo (%) e composição setorial (p.p.)

(*) Os valores de 2018 e 2019 são estimados pelo IAE-Findes.
Fonte: Sistema de Contas Regionais-IBGE.
Elaboração Findes / Ideies

Desempenho 
modesto nos 
últimos anos

Impactos no Espírito Santo



ESPÍRITO SANTO

                  3° SEMANA DE MARÇO                                                                  4° SEMANA DE MARÇO                                                           1° SEMANA DE ABRIL

Fonte e elaboração: Ideies – Pesquisa: “Impressões dos industriais capixabas sobre a pandemia do covid-19”

▪ A pandemia do COVID-19 é uma preocupação para sua empresa?

Pesquisa com industriais capixabas



Fonte e elaboração: Ideies
(*) a opção “Afastamento do grupo de risco” foi inserida no questionário a partir da segunda semana de pesquisa (4° semana de março).

▪ Com a pandemia do COVID-19, sua empresa já adotou ou pretende adotar nas próximas duas semanas alguma 

conduta para mitigar as chances de contágio dos seus colaboradores/funcionários? Quais?

Pesquisa com industriais capixabas



▪ Com a pandemia do COVID-19, quais as implicações que já ocorreram ou são esperadas que ocorram na sua 

empresa nas próximas duas semanas?

Fonte e elaboração: Ideies.
Nota: A inserção de uma nova opção de resposta na questão impossibilita, metodologicamente, comparações entre os resultados semana 1 de pesquisa com as demais semanas. 
Essa comparação entre semanas só é realizada entre a semana 2 (4° semana de março) e a semana 3 (1° semana de abril) de pesquisa.

Pesquisa com industriais capixabas



▪ Entre as possíveis medidas de mitigação de danos decorrentes da presença do COVID-19, sinalize a 

necessidade de cada medida para sua empresa, considerando as próximas duas semanas:

Fonte e elaboração: Ideies - Pesquisa: “Impressões dos industriais capixabas sobre a pandemia do covid-19”
(*) a opção “flexibilização temporária das obrigações trabalhistas” foi inserida no questionário a partir da segunda semana de pesquisa (4° semana de março).
Nota: a medida “Ampliação dos prazos das obrigações acessórias” foi implementada pelo Governo do Estado do Espírito Santo com o prazo de 30 dias após o vencimento, podendo 
ser ampliado (DECRETO: 4603-R de 19/03/2020). A medida “Facilidade nas condições de acesso ao crédito” foi implementada pelo Governo Federal por meio da facilitação, por 
parte dos bancos públicos e de desenvolvimento, do acesso a capital de giro com condições diferenciadas de juros, carência de pelo menos 6 meses, prazo ampliado e 
flexibilização das garantias (RESOLUÇÃO CODEFAT N°850 de 18/03/2020), já o Governo do Estado (via Bandes e Banestes), além de operar R$ 250 milhões das linhas de crédito 
disponibilizadas pelo Governo Federal, aportou a soma de R$ 100 milhões para crédito emergencial.

Pesquisa com industriais capixabas



Sumário

1. Informações sobre o Covid-19

2. Previsões para a economia mundial

3. Impactos no Brasil

4. Impactos no Espírito Santo

5. Crises e oportunidades

6. Perspectivas para o Espírito Santo



Fonte: Deloitte

Crises e oportunidades



Crises e oportunidades

Infográfico traduzido de forma livre pelo Ideies / Findes
Fonte: Dcode EFC Analysis

Potenciais ganhadores e perdedores em curto prazo

Turismo 
e lazer

Aviação e 
marítima

Automotivo

Construção e 
Educação

Petróleo 
e gás

Agricultura

TIC

Cuidados 
da saúde

Alimentício e

Varejo

Imobiliária

Financeiro
ServiçoManufaturas 

Suprimentos 
e serviços 
médicos

E-Commerce



Infográfico traduzido de forma livre pelo Ideies / Findes
Fonte: Bain & Company

Exemplos 
de 

indústrias

• Restaurantes e serviços 
de alimentação

• Entretenimento e 
educação (off-line)

• Varejo tradicional e 
imobiliário

• Vestuário e produtos de 
beleza

• Bebidas alcoólicas
• Materiais domésticos

• Mercearias 
• Bens domésticos
• Comida industrializada

• Cuidados de saúde digitais
• Ensino a distância
• Entreterimento online
• E-commerce

Atingido no curto prazo, 
recupera no longo prazo

Atingido no curto 
prazo, recupera ou 
cresce rapidamente no 
longo prazo

Fortalecido no curto prazo, 
estabiliza no longo prazo

Fortalecido no curto prazo, 
mantém o ritmo de 
crescimento no
longo prazo

Crises e oportunidades
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Perspectivas para o Espírito Santo

9º estado que mais 
criou postos de 

trabalho formais em 
2019

4º no ranking de 
eficiência dos estados 

da Folha de São 
Paulo (DATAFOLHA)

Melhor ensino médio 
do país, de acordo 

com IDEB

6º no ranking de 
competitividade  dos 

Estados (2019), de 
acordo com o Centro de 

Lideranças Públicas 

0,74 é o Índice de 
Desenvolvimento 

Humano do estado

4,0 milhões 
é o total da população

9º estado que mais 
exporta e importa no 

Brasil (2019)

Único estado Nota A 
na avaliação do 

Tesouro Nacional 
(2018 e 2019)

* O ES foi recém rebaixado para 
nota C, em função da suspensão 
do pagamento de dívidas com a 
União durante a pandemia do 
COVID-19. O Governo do Estado 
recorreu ao STF contra a decisão.



Maior capacidade para absorver impactos e para adotar medidas de combate à 
pandemia, auxílio aos mais vulneráveis e apoio ao setor produtivo

Importante presença de dois bancos estaduais (Bandes e Banestes), que já 
anunciaram linhas emergenciais de financiamento

Adoção rápida de medidas de mitigação

Perspectivas para o Espírito Santo



Ações do setor empresarial | Indústria do Bem

• 5,6 milhões de testes para o Covid-19 (Vale e 
Petrobras)

• 16 milhões para compra de respiradores e 
doação de 100 ventiladores pulmonares 
(MRV Engenharia, EDP e Vent Log ) 

• 2,5 toneladas de álcool em gel para 
hospitais (O Boticário, Ervas Naturais)

• 80 mil litros de álcool para Sesa/ES 
(Sindiquímicos)

• 1 milhão de kits doados para profissionais 
da saúde (Samarco)

• 20 mil equipamentos de segurança e 
produtos de higiene doados para hospital 
(Petrobrás)

• Doação de kits de higiene pessoal e limpeza 
para Casas Lares (ArcelorMittal)

• 10 mil máscaras de uso não-hospitalar 
produzidas e doadas para grupos de risco 
(Konyk)

• Doação de papéis higiênicos e fraldas para 
hospitais do ES (Suzano)

• 150 mil protetores faciais produzidos 
(Senai,Ufes, Acelor, Plasim, Fibrasa e Grafitusa)

• 160 milhões em antecipação de 

pagamentos para pequenas e médias 

empresas (Vale)

• 30 milhões destinados para 

sobrevivência de pequenos 

negócios (Stone) 

• 1 milhão para apoiar os projetos em 

comunidades vulneráveis (EDP)

Saúde Economia 
• Uso de “supercomputadores” para 

colaborar com pesquisas de combate 
ao covid-19 (Petrobras)

• Desenvolvimento de protótipos de 
ventiladores pulmonares mecânicos 
simples (Petrobras)

• Doação de 10 toneladas de plástico 
para confecção de protetores 
faciais (Fibrasa)

• Doação de 8 toneladas de acetato 
para confecção de protetores faciais 
(ArcelorMittal)

Tecnologia

http://findes.com.br/industriadobem/

http://findes.com.br/industriadobem/


Ações do setor empresarial | Saúde 

Doação de 100 
ventiladores 
pulmonares e R$ 16 
milhões para compra 
de respiradores
(MRV Engenharia, EDP e Vent Log ) 

Fontes:
http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Paginas/chega-ao-brasil-primeiro-lote-de-kits-de-teste-rapido-para-novo-coronavirus-trazidos-pela-vale.aspx
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/03/23/petrobras-doar-600-mil-testes-para-diagnstico-de-covid-19-ao-sus.ghtml
https://www.agazeta.com.br/revista-ag/moda-e-beleza/gigante-da-perfumaria-vai-doar-15-tonelada-de-alcool-em-gel-para-o-es-0420
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-03/petrobras-doa-20-mil-itens-de-seguranca-e-higiene-hospital-da-ufrj
https://www.agazeta.com.br/colunas/renata-rasseli/coronavirus-arcelormittal-distribui-kits-de-higiene-para-idosos-0420
https://www.agazeta.com.br/es/gv/empresas-fazem-doacoes-para-ajudar-a-combater-coronavirus-no-es-0320
https://www.jornalfato.com.br/estadual/mascaras-comecam-a-ser-produzidas-no-es,354245.jhtml

2,5 toneladas de álcool em gel para hospitais 
e unidades de saúde (O Boticário, Ervas Naturais)

80 mil litros de álcool para Sesa/ES (Sindiquímicos)

1 milhão de kits doados para profissionais da 
saúde (Samarco)

http://findes.com.br/industriadobe
m/

20 mil equipamentos de segurança e 
produtos de higiene doados para hospital 
(Petrobrás)

Doação de kits de higiene pessoal e limpeza 
para Casas Lares (ArcelorMittal)

150 mil protetores faciais produzidos (Senai e Ufes)

Doação de papéis higiênicos e fraldas para 
hospitais do ES (Suzano)

10 mil máscaras 
de uso 
não-hospitalar 
produzidas e 
doadas para 
grupos de risco 
(Konyk)

5,6 milhões de testes para 
diagnóstico do Covid-19 (Vale e Petrobras)

http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Paginas/chega-ao-brasil-primeiro-lote-de-kits-de-teste-rapido-para-novo-coronavirus-trazidos-pela-vale.aspx
https://valor.globo.com/empresas/noticia/2020/03/23/petrobras-doar-600-mil-testes-para-diagnstico-de-covid-19-ao-sus.ghtml
https://www.agazeta.com.br/revista-ag/moda-e-beleza/gigante-da-perfumaria-vai-doar-15-tonelada-de-alcool-em-gel-para-o-es-0420
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-03/petrobras-doa-20-mil-itens-de-seguranca-e-higiene-hospital-da-ufrj
https://www.agazeta.com.br/colunas/renata-rasseli/coronavirus-arcelormittal-distribui-kits-de-higiene-para-idosos-0420
https://www.agazeta.com.br/es/gv/empresas-fazem-doacoes-para-ajudar-a-combater-coronavirus-no-es-0320
https://www.jornalfato.com.br/estadual/mascaras-comecam-a-ser-produzidas-no-es,354245.jhtml
http://findes.com.br/industriadobem/
http://findes.com.br/industriadobem/


Ações do setor empresarial | Economia 

160 milhões em 
antecipação de 
pagamentos para 
pequenas e médias 
empresas (Vale).

30 milhões destinados para 
sobrevivência de pequenos 
negócios (Stone) 

1 milhão para apoiar os 
projetos em comunidades 
vulneráveis (EDP)

http://findes.com.br/industriadobe
m/

Fonte: 
http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Paginas/Vale-anuncia-pacote-de-ajuda-temporaria-para-fornecedores.aspx
https://www.edp.com.br/noticias/edp-combate-coronavirus-em-comunidades-vulneraveis
https://www.folhavitoria.com.br/economia/mundo-business/2020/03/26

http://findes.com.br/industriadobem/
http://findes.com.br/industriadobem/
http://www.vale.com/brasil/PT/aboutvale/news/Paginas/Vale-anuncia-pacote-de-ajuda-temporaria-para-fornecedores.aspx
https://www.edp.com.br/noticias/edp-combate-coronavirus-em-comunidades-vulneraveis
https://www.folhavitoria.com.br/economia/mundo-business/2020/03/26


Ações do setor empresarial | Tecnologia 

Uso de “supercomputadores” para 
colaborar com pesquisas de 
combate ao covid-19 (Petrobras)

Doação de 10 
toneladas de 
plástico para 
confecção de 
protetores 
faciais (Fibrasa)

Desenvolvimento de 
Protótipos de ventiladores 
pulmonares mecânicos 
simples (Petrobras)

Doação de 8 toneladas de 
acetato para confecção de 
protetores faciais (ArcelorMittal)

http://findes.com.br/industriadobe
m/

Fonte: 
https://nossaenergia.petrobras.com.br/pt/sustentabilidade/mobilizamos-supercomputadores-para-colaborar-com-pesquisas-de-combate-ao-covid-19/
https://nossaenergia.petrobras.com.br/pt/sustentabilidade/apoio-ao-desenvolvimento-de-ventiladores-pulmonares-para-tratamento-da-covid-19/
https://www.jornalfato.com.br/estadual/mascaras-comecam-a-ser-produzidas-no-es,354245.jhtml

http://findes.com.br/industriadobem/
http://findes.com.br/industriadobem/
https://nossaenergia.petrobras.com.br/pt/sustentabilidade/mobilizamos-supercomputadores-para-colaborar-com-pesquisas-de-combate-ao-covid-19/
https://nossaenergia.petrobras.com.br/pt/sustentabilidade/apoio-ao-desenvolvimento-de-ventiladores-pulmonares-para-tratamento-da-covid-19/
https://www.jornalfato.com.br/estadual/mascaras-comecam-a-ser-produzidas-no-es,354245.jhtml


Findeslab auxilia empresas com o 
novo Edital de Inovação do Senai: 
Missão Contra COVID-19

Perspectivas para o Espírito Santo



findes.com.br/medidascoronavirus

Perspectivas para o Espírito Santo

http://findes.com.br/medidascoronavirus


Vídeo: Valorize o produto capixaba! 

Perspectivas para o Espírito Santo



“Sim, a tempestade irá passar, a 

humanidade sobreviverá, a maioria de nós 

estará vivo – mas, habitaremos um mundo 

diferente.”

Tradução livre de trecho do texto Yuval Noah Harari: the world 
after Coroanavirus publicado no Financial Times no dia 21 de 

março de 2020




