
MEDIDAS DE COMBATE AOS IMPACTOS ECONÔMICOS - COVID 19 NO 
PÓLO INDUSTRIAL DE MANAUS

Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA

A Superintendência da Zona Franca de Manaus, realizou no PERÍODO DE 12 A 17 DE
MAIO/2020, uma pesquisa junto as empresas do Polo Industrial de Manaus, com o
objetivo de reunir informações sobre o nível de adesão às medidas econômicas para
amenizar os impactos da pandemia causada pelo novo coronavirus, que irão subsidiar
as análises e direcionamentos das políticas públicas voltadas para o fortalecimento do
PIM e o desenvolvimento da região.

ALFREDO MENEZES
Superintendente

Amostra de 50 Empresas



Setor de atuação da Empresa

Fonte: Pesquisa realizada de 12 a 17 de Maio de 2020.
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Gráfico 1 - Setor de atuação da empresa



Número de trabalhadores atuando na Empresa

Fonte: Pesquisa realizada de 12 a 17 de Maio de 2020.
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Gráfico 2 - Número de trabalhadores atuando na empresa

32%



Nível de paralisação das atividades nas Empresas do PIM

Fonte: Pesquisa realizada de 12 a 17 de Maio de 2020.
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Gráfico 3 - Nivel de paralisação das atividades nas Empresas do PIM
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Medidas adotadas pela Empresa reduzir o impacto da COVID-19

Fonte: Pesquisa realizada de 12 a 17 de Maio de 2020
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Gráfico 4 - Causas da paralisação total ou parcial das atividades - COVID 1970% por REDUÇÃO DA DEMANDA



Procedimentos adotados

Fonte: Pesquisa realizada de 12 a 17 de Maio de 2020
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Gráfico 5 - Procedimentos adotados para combate à pandemia - COVID 19



Diagnósticados com Covid – área administrativa/operacional

Fonte: Pesquisa realizada de 12 a 17 de Maio de 2020
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Gráfico 6 - Trabalhadores diagnosticados com COVID 19
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Nível de atividade

Fonte: Pesquisa realizada de 12 a 17 de Maio de 2020
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Gráfico 7 - Nivel de atividade e expectativas de normalização das operações
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Caso a sua resposta na Questão 7 tenha sido "Nenhuma das opções acima se aplica à nossa empresa", descreva brevemente a 
situação e as expectativas da sua empresa.

A empresa paralizou as atividades durante 2 semanas e retornou as atividades normais com jornada de trabalho reduzida em 25%, aderindo a MP federal.

Empresa está 100% parada, iremos retornar as atividades assim que a Moto Honda retornar.

a empresa não parou suas atividades e tem grandes expectativas com a retomada da economia

A empresa paralisou totalmente, depois parcialmente e segue normalmente com suas operacoes

PARALIZAÇÃO 100% DA EMPRESA

Com a redução da carteira de pedidos a tendência é a empresa reduzir o quadro, ou mudar jornada de trabalho.

A empresa paralisou por 1 mês suas atividades e retornou a normalidade com redução de produção.

A empresa paralizou parcialmente as atividades e não tem expectativa que volte ao mesmo nível, vai voltar a normalidade abaixo do nível pré Covid.

Estamos cogitando paralisar a produção devido a redução de demanda do mercado.

A empresa paralisou parcialmente as suas atividades mas já retornou parcialmente suas atividades.

A empresa não tem planos de paralisação das atividades. O que será feito é tomar todas as medidas preventivas.

Trabalhamos com locação de máquinas copiadoras, com a pandemia nossos clientes solicitaram a redução ou suspensão do contrato. mas logo que as atividades 
comerciais voltem ao normal nossa recuperação será automática

A empresa paralisou totalmente as atividades 

A empresa paralisou totalmente as suas atividades e deve ter retorno parcial em 30 dias a após 60 dias o retorno total.

A empresa paralisou 100% suas atividades durante 2 semanas, que foram entre os dias 26/04 até 10/05/2020. As expectativas que até Setembro/20 esteja tudo 
normalizado.

A empresa paralizou as atividades durante 2 semanas e retornou as atividades normais com jornada de trabalho reduzida em 25%, aderindo a MP federal.

Empresa está 100% parada, iremos retornar as atividades assim que a Moto Honda retornar.

a empresa não parou suas atividades e tem grandes expectativas com a retomada da economia



Expectativas de retomada

Fonte: Pesquisa realizada de 12 a 17 de Maio de 2020
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Gráfico 8 - Expectativas quanto à retomada das atividades ou à normalização dos níveis anteriores

46%



Prazo estimados para normalidade

Fonte: Pesquisa realizada de 12 a 17 de Maio de 2020
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Gráfico 9 - Prazos estimados para retomar a normalidade das atividades
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Superintendente da Zona Franca de Manaus

SUFRAMA

E-mail: gabin@suframa.gov.br

Telefone: +55 (92) 3215-9143 / 9147 / 9099 

ALFREDO MENEZES

Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA

mailto:gabin@suframa.gov.br

