
Resultado da Pesquisa sobre o 
Impacto da COVID-19 na 
Indústria Gráfica 

30 de abril de 2020 



RESULTADO 
Mais de 190 respostas 

Em qual estado está localizada a sua gráfica? 

RJ: 2,1% | PR: 2,1% | PB: 0,5% |  MG: 4,1% | MS: 1,6% | GO: 0,5% | ES: 6,2% | SE: 2% | TO: 0,5% | CE: 1%    



Qual é o seu segmento de atuação? 

Cadernos: 2,1% | Comunicação Visual: 2,6% | Impressos de Segurança: 1,6% 



Sua gráfica continua operando normalmente? 



Teve queda de demanda neste ano quando 
comparado ao mesmo período de 2019? 



Sua gráfica tem a tecnologia para produzir 
máscaras ou outros materiais médicos que 
possam contribuir neste momento da pandemia? 



Para parte operacional, foi adotado algum tipo 
de rodízio de turnos para diminuir o contato 
entre os funcionários? 



A parte administrativa da sua gráfica passou a 
trabalhar em home office, exclusivamente, em 
razão da pandemia da COVID-19? 

Já trabalhávamos neste formato antes da pandemia: 1% 



Você decidiu colocar seus funcionários em banco 
de horas, antecipar férias individuais / coletivas 
ou feriados, devido ao período de quarentena? 

10,4% 



Você resolveu reduzir a jornada e os salários dos 
funcionários ou optou pela suspensão temporária 
dos contratos de trabalho neste período? 



Você precisou demitir funcionários?  
 



Você adotou medidas de segurança dentro de sua 
gráfica para evitar o contágio do vírus, como álcool 
em gel, máscaras, distanciamento entre os 
funcionários, medição de temperatura entre outros? 



Optou por contratar algum tipo de transporte para 
que seus funcionários não utilizem o transporte 
público? 



A empresa teve colaboradores ou seus familiares 
com suspeita ou confirmação de infecção pela 
Covid-19? 

4,1% 



Você acredita que o isolamento e as medidas 
tomadas até agora são as melhores alternativas 
para minimizar os impactos do Coronavírus na 
população? 

10,4% 



Passou a adotar alguma linha de crédito para 
apoio às necessidades de capital de giro ou para 
pagamento por 2 meses da folha salarial? 

2,6% 



Sua gráfica optou pela prorrogação do pagamento 
de impostos / tributos? 
 



Seus clientes pediram prorrogação / desconto de 
pagamento? 
  
 
 
 



Você teve que fazer alguma negociação com 
fornecedores e/ou rever contratos neste período?  
 
 
 



Obrigado 
 Juntos somos mais fortes! 

 
Levi Ceregato 

Presidente da Abigraf Nacional 
E-mail: presidencia@abigraf.org.br 

Fone: 11 3232 4506 
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