
 



A - Você acredita que, neste ano, as incertezas políticas/econômicas 

seguirão elevadas? 

 

 

Perspectivas 

políticas/econômicas 

1. Sim, com piora em relação a 2016  

2. Sim, com leve melhora em relação ao ano anterior  

3. Não, viveremos um ciclo mais estável  

6% 

84% 

9% 

1 2 3

1 



1. Operação Lava Jato e seus desdobramentos  

2. Crise Política e antecipações da corrida presidencial de 2018 

3. Quadro fiscal preocupante e ainda dependente de reformas/medidas  

4. Confiança do consumidor e investidor em níveis piores e crise de 

segurança mais acentuada em alguns estados 

5. Cenário externo em virtude da troca da presidência nos EUA e 

tratativas do Brexit na União Europeia  

Perspectivas 

políticas/econômicas 

B - Na sua avaliação, qual incerteza poderá atrapalhar com mais 

intensidade a recuperação da economia brasileira em 2017? 

 

 

33% 

18% 

28% 

17% 

4% 
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1. Positiva, demonstrando capacidade de liderar reformas importantes  

2. Neutro: exigindo uma maior capacidade de transformações e reformas 

3. Negativo: não vem demostrando capacidade de liderar as reformas 

necessárias  

Perspectivas 

políticas/econômicas 

C - Decorridos quase 9 meses do Governo Temer, qual é a sua 

avaliação? 

28% 

51% 

21% 

1 2 3

1 



1. Sim, com grande impacto no curto prazo, tanto em retomada dos 

investimentos como também no volume de postos de trabalho  

2. Sim, com impacto em médio prazo, tanto em retomada dos 

investimentos como também no volume de postos de trabalho    

3. Não trará impacto em curto e médio prazo 

Perspectivas 

políticas/econômicas 

D - A Reforma Trabalhista é um fator importante na tomada de decisão 

de investimentos na sua empresa em 2017?  

 

 

17% 

49% 

34% 
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1. Aumento da exportações de commodities, em virtude do programa de 

infraestrutura americano e a crescente demanda por minérios 

2. Fim do TPP beneficiando o agronegócio, fazendo com que o Brasil 

ganhe mercados (ou até deixe de perder) 

3. Fim do TPP beneficiando uma possível aproximação comercial Brasil-

EUA, em virtude da balança bilateral equilibrada, relação geopolítica 

estável e mercado consumidor expressivo nos dois países  

4. China, México e União Europeia mais dispostos a fazer negócios e 

acordos com o Brasil  

Perspectivas 

políticas/econômicas 

E - Sobre possíveis impactos positivos do governo Trump no Brasil, 

qual será o mais relevante? 

 

 

9% 14% 
8% 
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1. Imigratório, dificultando o acesso de turistas e profissionais brasileiros aos 

EUA 

2. Comercial, com maior protecionismo ao comércio bilateral mesmo em 

países com superávit comercial para o lado americano  

3. Fuga de Investimento Estrangeiro Direto/IED, em virtude do reaquecimento 

da economia americana e cenário de alta de juro nos EUA  

4. Geopolítico, em virtude da possível desglobalização comercial e baixo 

protagonismo do Brasil em acordos e negociações comerciais  

Perspectivas 

políticas/econômicas 

F - Ainda sobre possíveis impactos do governo Trump, qual será o 

mais relevante negativamente para o Brasil? 

12% 
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Perspectivas 

políticas/econômicas 



 

 

1. Sim, e com melhora significativa nos indicadores 

2. Sim, mas com melhora ainda pouco significativa dos indicadores 

3. Não e ainda vivenciado indicadores negativos  

Perspectivas 

econômicas/comerciais 

A - O Ministro Meirelles afirmou nesta segunda-feira que o país sairá 

da recessão ainda no primeiro trimestre. Na sua empresa, os 

primeiros 40 dias já foram de resultados mais positivos em relação ao 

mesmo período de 2016?  

11% 

53% 

36% 
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1. Aumento dos investimentos em infraestrutura, que exige – entre outras 

ações, mecanismos a serem oferecidos pelo governo  para diminuir 

riscos implícitos de contratos 

2. Aumento das exportações, o que exige uma taxa de câmbio 

relativamente estável e competitiva para o setor industrial  

3. Aumento da competitividade da economia, exigindo firmeza na condução 

das reformas estruturais 

4. Aumento do consumo, com estímulos ao crédito e retomada da 

confiança do consumidor    

Perspectivas 

econômicas/comerciais 

B - A recuperação do crescimento depende de qual principal fator?  

 

 

14% 

0% 

54% 

32% 
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1. Mais positivos, com crescimento expressivo em relação a 2016 

2. Positivo, com cenário de recuperação em relação a 2016 

3. Negativo, ainda sem sinais de recuperação em relação a 2016 

Perspectivas 

econômicas/comerciais 

C - Você acredita que neste ano os resultados comerciais serão: 

 

 

7% 

88% 

5% 
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1. Inovação do portfolio de produtos e serviços   

2. Produtividade em processos, produção e equipe 

3. Maior presença geográfica no país  

4. Internacionalização do portfólio de produtos e serviços  

5. Treinamento e Capacitação da força de vendas   

Perspectivas 

econômicas/comerciais 

D - Sobre focos de investimentos comerciais da sua empresa neste 

ano, qual será a principal prioridade? 

26% 

54% 

6% 3% 
11% 
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1. Ainda no primeiro trimestre de 2017 

2. No primeiro semestre deste ano 

3. No segundo semestre do ano 

4. Só no próximo ano  

Perspectivas 

econômicas/comerciais 

E - Sobre a retomada do varejo, você acredita em cenário de 

recuperação?  

 

 

4% 

20% 

49% 

27% 
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