
PESQUISA
OPINIÃO DA POPULAÇÃO 
SOBRE O LOCKDOWN



Através do Instituto de Desenvolvimento do Ceará 
(IPDC), a Fecomércio-CE, realizou uma pesquisa inédita 
para compreender os efeitos na realidade da população 
cearense diante da adoção do isolamento social rígido. 
O levantamento apresenta a perspectiva de 2.031 
entrevistados sobre o lockdown.



• PÚBLICO-ALVO: população por diferentes ramos 
de atuação profissional 

• COLETA DE DADOS: aplicação de questionários online 
com a população trabalhadora 

• PERÍODO DE COLETA: 24 de março a 27 de março de 2021 

• ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA: Ceará 

• TAMANHO DA AMOSTRA: 2.031 pessoas 

• ERRO AMOSTRAL MÁXIMO: 2,1% para mais ou para menos 

• NÍVEL DE CONFIANÇA: 95%



GRÁFICO  1 - OCUPAÇÃO
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GRÁFICO 2 - RAMO DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL
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GRÁFICO 3 - FAIXA ETÁRIA
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GRÁFICO 4 - GÊNERO
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GRÁFICO 5 - RENDA FAMILIAR
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GRÁFICO 6 - VOCÊ É A FAVOR OU CONTRA QUE O GOVERNO 
IMPLEMENTE UM LOCKDOWN PARA DIMINUIR
A CONTAMINAÇÃO POR CORONAVÍRUS? 
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Comportamento
O levantamento buscou saber também qual 
o comportamento dos entrevistados em 
função da situação de pandemia; (60,9%), 
afirmou está saindo de casa para trabalhar 
e fazer outras atividades”. Outros (31,4%) 
responderam que estão saindo de casa só 
quando inevitável, (3,9%) afirmam estar 
vivendo normalmente, sem alterações na 
rotina e apenas (3,8%) apontaram estar 
totalmente isolados, sem sair de casa de 
jeito nenhum.



Resultados por Perfil de Ocupação: EMPRESÁRIOS
Você é a favor ou contra que o governo implemente um lockdown 
para diminuir a contaminação por coronavírus? 
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Resultados por Perfil de Ocupação: Trabalhador Formal
Você é a favor ou contra que o governo implemente um lockdown 
para diminuir a contaminação por coronavírus? 
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Contra A favor Indiferente Não sabe
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Resultados por Perfil de Ocupação: Trabalhador informal 
Você é a favor ou contra que o governo implemente um lockdown 
para diminuir a contaminação por corona vírus? 

67,4%

27,5%

4,5%
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Contra A favor Indiferente Não sabe



Resultados por Perfil de Ocupação: Desempregados
Você é a favor ou contra que o governo implemente um lockdown 
para diminuir a contaminação por corona vírus? 

44,1%
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Contra A favor Indiferente Não sabe



Resultados por Perfil de Ocupação: Outros (aposentados, estudantes)
Você é a favor ou contra que o governo implemente um lockdown 
para diminuir a contaminação por corona vírus? 
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NA SUA OPINIÃO O QUE É MAIS IMPORTANTE NESTE MOMENTO?
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Resultados por Perfil de Ocupação: Empresário 
Na sua opinião o que é mais importante neste momento? 
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Resultados por Perfil de Ocupação: Trabalhador Formal
Na sua opinião o que é mais importante neste momento?

64,95%

29,36%

5,68%

Flexibilizar o 
isolamento, abrindo as 
empresas como medida 
de estimular a economia 
e evitar o desemprego

Não sabeManter as atividades 
econômicas fechadas 

como medida de 
prevenção ao COVID, 

prejudicando a economia 
e desemprego



Percentual de Trabalhadores Formais por Ocupação.
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Resultados por Perfil de Ocupação: trabalhador Informal
Na sua opinião o que é mais importante neste momento?
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Resultados por Perfil de Ocupação: Desempregado
Na sua opinião o que é mais importante neste momento?
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Resultados por Perfil de Ocupação: Outros
Na sua opinião o que é mais importante neste momento?
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Cenário Nacional

O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), medido pela Confederação Nacional do Comércio 
(CNC), manteve no mês de março tendência de queda observada desde o começo de 2021 e repetiu o 
percentual de fevereiro. A diminuição de 1,5% deveu- se, sobretudo, à percepção de que as condições 
da economia não vêm sendo favoráveis para a atividade comercial. 

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) projeta retração de 2,2% das vendas voltadas à Páscoa de 
2021. Diante do real desvalorizado e fragilidade das condições de consumo, importações de produtos 
típicos foram as menores dos últimos anos. O faturamento no País no período deve ser de R$ 1,62 bilhão, 
o pior desde 2008. 



Cenário Nacional

2005 2006 2007 20092008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

1,25 1,35 1,47 1,59 1,69 1,77
1,94 2,10 2,22 2,32 2,38 2,36 2,26 2,28 2,33

1,66 1,62

*Previsão             Fonte: CNC

VOLUME DE VENDAS DO VARELO DA PÁSCOA
(R$ bilhões a preços de 2021)

De acordo com dados do Banco Central, 28,4% da renda dos brasileiros encontram-se comprometidos com
o pagamento de dívidas. Este é o maior patamar da série histórica iniciada em 2005. 



Cenário Local

A Federação do Comércio e os seus Sindicatos 
patronais apresentaram ao Governo do Estado 
propostas para a retomada das atividades 
econômicas do comércio de bens, serviços 
e turismo, seguindo etapas de flexibilização 
baseadas nos aprendizados anteriores.



Compreende-se que a vacinação massiva, o aumento gradual 
da circulação das pessoas nos estabelecimentos comerciais e 
a reação do consumo com o pagamento do auxílio emergencial 
podem ser alguns dos antídotos para melhorar o cenário das 
condições atuais do comerciante.



www.fecomercio-ce.org.br/ipdc


