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OBJETIVO  GERAL

Identificar o perfil das pessoas que perderam

o emprego ou fecharam o seu negócio

permanentemente em decorrência da

pandemia na Grande Florianópolis, qual era

sua ocupação, sua formação e quais serão

seus próximos passos.

404 respostas na pesquisa



TRILHA  2

Perdi meu emprego em

decorrência da

pandemia.

TRILHA  3

Perdi o emprego,  mas

já estou trabalhando

novamente.

TRILHA  1

Tive que fechar meu

negócio

permanentemente.

Análise dos Dados

GERAL

Análise de todos os

respondentes,

idependente da trilha.



TRILHA  2

Perdi meu emprego em

decorrência da

pandemia.

TRILHA  3

Perdi o emprego,  mas

já estou trabalhando

novamente.

TRILHA  1

Tive que fechar meu

negócio

permanentemente.

Análise dos Dados

GERAL

Análise de todos os

respondentes,

idependente da trilha.



"Você  perdeu  o  seu  emprego  ou  teve  que

fechar  permanentemente  o  seu  negócio  

 em  decorrência  da  pandemia?"

0 10 20 30 40 50

Sim, tive que fechar o meu negócio 

Sim, mas já estou trabalhando 

Sim, perdi meu emprego 

Não  

10 ,33%

6 ,64%

45 ,76

37 ,27%

GERAL

Analise de todos os

respondentes,

idependente da trilha.



Faixa  etária  e  gênro  das  pessoas  que

responderam  a  pesquisa :

Feminino
73.5%

Masculino
25.2%

Outros
0.7%

0 10 20 30 40

Menos de 20 anos 

Entre 20 a 30 anos 

Entre 31 a 40 anos 

Entre 41 a 50 anos 

Entre 51 a 60 anos 

Entre 61 a 70 anos 

Por  qual  sexo  você  se  identif ica? Qual  a  sua  idade?

GERAL

Analise de todos os

respondentes,

idependente da trilha.

2 .04%

34 .01%

39 .46%

19 .73%

4 .08%

0 .68%



"Qual  o  seu  grau  de  escolaridade?"

0 10 20 30 40

Ensino fundamental incompleto 

Ensino fundamental completo 

Ensino médio incompleto 

Ensino médio completo 

Ensino superior incompleto 

Ensino superior completo 

Pós-graduação incompleta 

Pós-graduação completa 

GERAL

Analise de todos os

respondentes,

idependente da trilha.

2 ,72%

0 ,68%

2 ,72%

23 ,81%

31 ,97%

23 ,81%

4 ,76%

9 ,52%



"Por  qual  motivo  você  teve  dif iculdade?"

0 10 20 30 40

Vagas com remuneração inferior 

Agregar valor no currículo 

Vagar exigem graduação 

Dificuldade de se comunicar na entrevista 

Falta de experiência 

Falta de conhecimento para empreender 

Falta de capital 

Setor está em baixa 

Insegurança de abrir o negócio 

Outro (especifique) 

GERAL

Analise de todos os

respondentes,

idependente da trilha.

37 ,14%

6 ,43%

8 ,57%

1 ,43%

11 ,43%

0 ,71%

14 ,29%

2 ,86%

8 ,57%

8 ,57%



"Quais  habil idades  a  seguir  você  não  possui

e  acredita  que  te  ajudariam  no  momento

de  concorrer  a  uma  vaga  de  emprego?"
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*Escolha  até  duas  

GERAL

Analise de todos os

respondentes,

idependente da trilha.

31 .97%

6 ,80%

17 ,69%
15 ,65%

14 ,29%

20 .41%

6 ,12% 7 ,48% 7 ,48%

15 ,65%



TRILHA  2

Perdi meu emprego em

decorrência da

pandemia.

TRILHA  3

Perdi o emprego,  mas

já estou trabalhando

novamente.

TRILHA  1

Tive que fechar meu

negócio

permanentemente.

Análise dos Dados

GERAL

Analise de todos os

respondentes,

idependente da trilha.



"A  empresa  possuía  quanto  tempo  de

mercado  ? "

TRILHA  1

Tive que fechar meu

negócio

permanentemente.

Entre 6 e 10 anos
16.7%

Entre 1 e 5 anos
55.6%

Menor de 1 ano
27.8%



"Quais  serão  os  próximos  passos  em

relação  à  carreira  profiss ional  ? "

TRILHA  1

Tive que fechar meu

negócio

permanentemente.

0 10 20 30 40

Procurar um emprego 

Trabalhar informalmente 

Não sei 

Outros 

22 ,22%

22 ,22%

38 ,89%

16 ,67%



"Você  está  tendo  dif iculdades  para

conseguir  um  novo  emprego /abrir  seu  novo

negócio?"

TRILHA  1

Tive que fechar meu

negócio

permanentemente.

responderam  que

estão  tendo

dificuldades

100% 38,89%
Não possuo capital

para abrir  meu
negócio

16,7%
Estou  inseguro para

abrir  meu negócio em
decorrência da

pandemia

11 , 11% 5,56%
Não possuo as

experiências
exigidas pelo cargo

Tenho dif iculdade
em agregar valor
ao meu curr ículo



Habil idades  que  os  respondentes  acreditam

ser  relevantes :

TRILHA  1

Tive que fechar meu

negócio

permanentemente.

Falar inglês intermediário

27,78% Conhecimento em marketing digital

Conhecimento em vendas

22,22%

22,22%



TRILHA  2

Perdi meu emprego em

decorrência da

pandemia.

TRILHA  3

Perdi o emprego,  mas

já estou trabalhando

novamente.

TRILHA  1

Tive que fechar meu

negócio

permanentemente.

Análise dos Dados

GERAL

Analise de todos os

respondentes,

idependente da trilha.



"A  quanto  tempo  você  trabalhava

nessa  empresa  ? "

TRILHA  2

Perdi meu emprego em

decorrência da

pandemia.

Entre 3 e 4 anos
18.2%

Entre 1 e 2 anos
40.4%

Entre 5 e 6 anos
6.1%

Menor de 1 ano
35.4%



"Quais  serão  os  próximos  passos  em

relação  à  carreira  profiss ional  ? "

0 25 50 75

Procurar um emprego 

Abrir meu próprio negócio 

Trabalhar informalmente 

Não sei 

Outro 

66 ,35%

1 ,92%

13 ,46%

11 ,54%

TRILHA  2

Perdi meu emprego em

decorrência da

pandemia.

6 ,73%



"Você  está  tendo  dif iculdades  para

conseguir  um  novo  emprego /abrir  seu  novo

negócio?"

TRILHA  1

Tive que fechar meu

negócio

permanentemente.

responderam  que

estão  tendo

dificuldades

99,04% 40,87%
Não encontro vagas
com a remuneração

desejada

13,91%

Outro
*Não há vagas e não

sou chamado para as
entrevistas

12,17% 9,57%

Não possuo as
experiências

exigidas pelo cargo

Não possuo capital
para abrir  o  meu

negócio



Habil idades  que  os  respondentes  acreditam

ser  relevantes :

Falar inglês intermediário40,52%

Conhecimento em f inanças

Conhecimento em vendas

17,24%

16,38%

TRILHA  2

Perdi meu emprego em

decorrência da

pandemia.



TRILHA  2

Perdi meu emprego em

decorrência da

pandemia.

TRILHA  3

Perdi o emprego,  mas

já estou trabalhando

novamente.

TRILHA  1

Tive que fechar meu

negócio

permanentemente.

Análise dos Dados

GERAL

Analise de todos os

respondentes,

idependente da trilha.



"Você  está  satisfeito  com  o  seu  atual
emprego?"

TRILHA  3

Perdi o emprego,  mas já

estou trabalhando

novamente.

Sim Não

75 

50 

25 

0 

64 ,00%

36 ,00%



"Por  qual  motivo  você  está
insatisfeito  com  o  seu  emprego?"

Outro (especifique)
22.2%

Não possuo a remuneração almejada
44.4%

Não estou no cargo/área que gostaria
33.3%

TRILHA  3

Perdi o emprego,  mas já

estou trabalhando

novamente.



"Quais  serão  os  próximos  passos  em
relação  à  carreira  profiss ional  ? "

0 10 20 30 40 50

Permanecer no emprego atual 

Crescer dentro da empresa 

Continuar procurando emprego 

Abrir meu próprio negócio 

Outro 

12 ,00%

48 ,00%

8 ,00%

28 ,00%

4 ,00%

TRILHA  3

Perdi o emprego,  mas já

estou trabalhando

novamente.



Proximos  passos   X   Satisfação  com  o
emprego  atual :

Fonte: Pesquisa de mercado realizada pela Esag Jr (2020).

TRILHA  3

Perdi o emprego,  mas já

estou trabalhando

novamente.



"Você  está  tendo  dif iculdades  para
conseguir  um  novo  emprego /abrir  seu  novo

negócio?"

responderam  que
estão  tendo

dificuldades

76% 22,73%
Não encontro vagas
com a remuneração

desejada

22,73%

Estou inseguro em
abrir  o  meu negócio
em decorrência da

pandemia

18,18% 18,18%
As vagas exigem

graduação 

Não possuo capital
para abrir  o  meu

negócio

TRILHA  3

Perdi o emprego,  mas já

estou trabalhando

novamente.



Habil idades  que  os  respondentes  acreditam
ser  relevantes :

Conhecimento em marketing digital32,14%

Pacote Microsoft  Off ice21,43%

TRILHA  3

Perdi o emprego,  mas já

estou trabalhando

novamente.



Equipe do

Projeto

Consultora de Projetos / Assessora Comercial

Brunafaber@esagjr.com.br

(47) 99749-4931l

BRUNA  FABER
Gerente de Projetos

raquelcorradi@esagjr.com.br

(54) 99154-1622

RAQUEL  CORRADI

Gerente de Projetos 

joãokurtz@esagjr.com.br

(48) 99865-5172

JOÃO  GUILHERME


