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RESUMO EXECUTIVO

AVALIAÇÃO DO GOVERNO É POSITIVA ENTRE
EMPRESÁRIOS INDUSTRIAIS

Gráfico 1 - Satisfação dos empresários
industriais com o governo do presidente
Jair Bolsonaro
Percentual de respostas (%)
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Entre os empresários industriais, 60% avaliam o
governo como ótimo ou bom, 64% aprovam a
maneira de governar o presidente Bolsonaro e 65%
confiam no presidente Bolsonaro.

64

A reprovação do governo é baixa entre os
empresários industriais. Apenas 7% avaliam o
governo como ruim ou péssimo, enquanto 14%
desaprovam a maneira de governar do presidente
Bolsonaro e 13% não confiam no presidente.
As duas áreas mais bem avaliadas pelos empresários
industriais são “relações de trabalho/legislação
trabalhista” e “taxa de juros”. Em ambas as áreas a
atuação do governo é avaliada como ótima ou boa
por cerca de dois terços dos empresários industriais
(respectivamente, 64% e 63%). Em seguida, aparece
a atuação do governo na “redução da burocracia”,
classificada como ótima ou boa por 47% dos
empresários industriais.

Aprovam a
maneira de
governar do
presidente

As duas áreas com maior taxa de reprovação, isto é, percentual de avaliações da atuação do governo como
ruim ou péssima, são “meio ambiente” e “educação”, ambas com 26%.
Cerca de seis em cada dez empresários industriais (57%) consideram que o ambiente atual é mais seguro
ou muito mais seguro para tomar decisões de negócios em relação a dezembro de 2018, enquanto 22%
consideram que permanece igual e 14% consideram que o ambiente hoje é mais incerto ou muito mais incerto.
Três em cada quatro empresários industriais concordam, totalmente ou em parte, que as ações e políticas
do governo Bolsonaro em 2019 contribuíram para a melhoria da economia. Esse percentual é próximo ao
dos que concordam, totalmente ou em parte, que a situação econômica estaria pior se não fossem as ações
e políticas do governo em 2019.
Entre os empresários industriais, 49% consideram que as políticas do governo Bolsonaro até agora estão
muito alinhadas ou alinhadas aos interesses da indústria brasileira, enquanto 33% não as consideram nem
alinhadas, nem desalinhadas e 5% as consideram contrárias ou muito contrárias aos interesses da indústria.

7

SONDAGEM ESPECIAL Nº75 AVALIAÇÃO DO GOVERNO PELO EMPRESÁRIO INDUSTRIAL

1

SATISFAÇÃO COM O GOVERNO SUPERA 60%
DOS ENTREVISTADOS

Entre os empresários industriais, 60% avaliam o
governo Bolsonaro como ótimo ou bom, enquanto
26% o avaliam como regular e 7% como ruim ou
péssimo.

Gráfico 2 - Avaliação do governo
Percentual de respostas (%)*
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Os empresários industriais da região Sul são os que
mais avaliam o governo como ótimo ou bom (71%),
seguidos dos da região Centro-Oeste (68%) e dos
da região Norte (62%). Em seguida, aparecem os
empresários da região Sudeste, entre os quais 57%
avaliam o governo como ótimo ou bom. A região
Nordeste é onde os empresários industriais aprovam
menos o governo. Ainda assim, 50% avaliam o
governo como ótimo ou bom.
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Os empresários da Indústria da Construção e da
Indústria da Transformação avaliam mais o governo
como ótimo ou bom (respectivamente 62% e 61%)
do que os empresários da Indústria Extrativa, entre
os quais 53% avaliam o governo positivamente.

Regular

7
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Não sabe/
Não respondeu

*Nota: A soma dos percentuais pode diferir de 100% por questões
de arredondamento.

Entre os empresários industriais, 65% confiam
no presidente Bolsonaro e 64% aprovam a sua
maneira de governar.

ambos com 69%. Em seguida, 67% dos empresários
da Indústria de Transformação confiam no presidente
e 65% aprovam sua maneira de governar. Por último,
aparecem os empresários da Indústria Extrativa, entre
os quais 62% confiam no presidente e 59% aprovam
sua maneira de governar.

A confiança no presidente Bolsonaro e a aprovação
da maneira de governar do presidente são maiores
entre os empresários da Indústria de Construção,
Gráfico 3 - Confiança no presidente Jair Bolsonaro
Percentual de respostas (%)*

Gráfico 4 - Aprovação da maneira de governar do
presidente Jair Bolsonaro
Percentual de respostas (%)
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*Nota: A soma dos percentuais pode diferir de 100% por questões
de arredondamento.
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POLÍTICAS DE RELAÇÕES DE TRABALHO E DE
JUROS SÃO AS MAIS BEM AVALIADAS

Considerando as 12 áreas de atuação do governo
avaliadas na pesquisa, as duas mais bem avaliadas
pelos empresários industriais são “relações de
trabalho/legislação trabalhista” e “taxa de juros”.
O percentual que avalia a atuação do governo sobre
a relações de trabalho como ótima ou boa é de 64%,
enquanto 63% consideram ótima ou boa a atuação
do governo sobre taxa de juros.

As áreas para as quais a atuação do governo foi
mais avaliada como ruim ou péssima foram “meio
ambiente” e “educação”, ambas com 26%.
A Indústria da Construção avalia melhor a atuação
do governo sobre taxa de juros. Neste segmento,
64% avaliam que a atuação do governo nesta
área é ótima ou boa, percentual que é de 59%
na indústria de transformação e 55% na indústria
extrativa.

A terceira área com melhor avaliação é a atuação
do governo em “redução da burocracia”, avaliada
como ótima ou boa por 47%.

Já a atuação do governo sobre meio ambiente é
mais bem avaliada pelos empresários industriais da
Indústria Extrativa, entre os quais 37% a avaliam
como ótima ou boa, frente a 32% na Indústria da
Construção e 31% na Indústria de Transformação.

Em seguida, também entre as áreas mais bem
avaliadas, aparecem a atuação do governo sobre
“comércio exterior”, avaliada como ótima ou boa
por 41%, e sobre “segurança pública”, avaliada
como ótima ou boa por 40%.

Gráfico 5 - Aprovação da atuação do governo por área
Percentual de respostas (%)*
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*Nota: A soma dos percentuais pode diferir de 100% por questões de arredondamento.

9

Ruim/ Péssimo

9
9
10
14

16

37

38

Ótimo/ Bom

14

37

31

Meio ambiente

14

35

32

Inovação

Tributação

31

40

Segurança Pública

9

30

41

Comércio exterior

6

19

47

Redução da burocracia

Educação

20

9

19

9

17

10

17
18

12
13

26

10

26

10

20
Não sabe/Não respondeu

10

SONDAGEM ESPECIAL Nº75 AVALIAÇÃO DO GOVERNO PELO EMPRESÁRIO INDUSTRIAL

3

POLÍTICAS E AÇÕES DO GOVERNO
AJUDARAM A ECONOMIA

Entre os empresários industriais, 75% concordam
totalmente ou em parte que as ações e políticas do
governo Bolsonaro contribuíram para a melhoria
da economia em 2019. Ainda, 73% concordam
totalmente ou em parte que a situação econômica
estaria pior se não fossem as ações e políticas do
governo Bolsonaro.

Quando questionados se concordam que o governo
Bolsonaro não ajudou a economia a crescer em 2019,
17% concordam totalmente ou em parte, enquanto
62% discordam, totalmente ou em parte.

Gráfico 6 - Percepção sobre a contribuição do governo para a economia
Percentual de respostas (%)*

Em 2019, as ações e políticas do governo Bolsonaro
contribuíram para a melhoria da economia

75

A situação econômica estaria pior se não fossem as
ações e políticas do governo Bolsonaro

73
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Não concorda, nem discorda

O governo Bolsonaro não ajudou a economia
a crescer em 2019

Concorda totalmente/ parcialmente

Não concorda, nem discorda

*Nota: A soma dos percentuais pode diferir de 100% por questões de arredondamento.
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AMBIENTE PARA DECISÕES DE NEGÓCIOS ESTÁ
MAIS SEGURO
Gráfico 8 - Segurança para tomar decisões de negócios
Percentual (%)

Praticamente seis em cada dez empresários
industriais (57%) consideram que o ambiente
hoje é muito mais seguro ou mais seguro para
tomar decisões de negócios do que era em
dezembro de 2018. Os que consideram que o
ambiente hoje é muito mais incerto ou mais
incerto do que em dezembro de 2018 são 14%.
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POLÍTICAS DO GOVERNO ESTÃO ALINHADAS
AOS INTERESSES DA INDÚSTRIA

Entre os empresários industriais, 49% avaliam
que as políticas do governo do presidente Jair
Bolsonaro estão muito alinhadas ou alinhadas
aos interesses da indústria, enquanto 5% as
consideram contrárias ou muito contrárias. Os
que avaliam que as políticas não estão sendo
nem contrárias, nem alinhadas aos interesses
da indústria são 33%.

Gráfico 9 - Alinhamento das políticas do governo aos
interesses da indústria
Percentual de respostas (%)
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Especificações técnicas
Perfil da amostra: 1.914 empresas.
Período de coleta: 2 a 10 de dezembro de 2019.

Veja mais
Mais informações desta pesquisa em: www.cni.com.br/sondespecial75
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