
Prioridades da Prioridades da 
IndústriaIndústria



A agenda do Brasil para a A agenda do Brasil para a 
competitividadecompetitividade

21,5

22,4

26,9

38,8

60,3

Simplificação da legislação trabalhista

Redução da burocracia

Redução das taxas de juros

Investimento em infraestrutura

Redução da carga tributária

%

9,8

10,0

12,3

18,7

19,4

21,5

Maior oferta de crédito

Incentivo à inovação

Equilíbrio fiscal do governo

Apoio às micro, pequenas e médias empresas

Educação de qualidade

Simplificação da legislação trabalhista

• Cada eleitor poderia escolher até três opções.

• Número de eleitores: 438



%

Transformações e desafios da Transformações e desafios da 
indústria globalizadaindústria globalizada

20,9

29,2

29,5

37,3

37,5

Gestão da qualidade e produtividade

Aumento das linhas de crédito

Incentivo governamental à inovação

Capacitação empresarial

Capacitação profissional (trabalhadores)

• Cada eleitor poderia escolher até três opções

• Número de eleitores: 373

14,2

14,5

16,6

16,9

18,8

20,9

Acordos comerciais

Promoção à exportação

Sensibilização dos empresários para a 

importância da inovação

Defesa comercial

Apoio à internacionalização e integração das empresas nas 

cadeias globais

Gestão da qualidade e produtividade



22,1

28,4

29,3

33,2

64,0

Reforma dos regimes previdenciários dos setores privado e 

público

Desoneração dos investimentos

Redução da burocracia e ampliação dos prazos para o 

recolhimento dos tributos

Fim da incidência do tributo sobre ele mesmo (cálculo “por 

dentro”)

Ampla reforma do sistema tributário

%

Construindo um novo Construindo um novo 
regime fiscalregime fiscal

9,7

13,3

14,5

16,9

22,1

22,1

Redução da rigidez dos orçamentos públicos

Aumento da participação dos investimentos no total do 

gasto público

Limitar o uso da substituição tributária no ICMS

Desoneração completa das exportações

Extinção dos incentivos fiscais às importações

público

• Cada eleitor poderia escolher até três opções

• Número de eleitores: 331



24,1

25,8

30,2

31,3

37,1

Aumentar a oferta de recursos didáticos e

Estimular a oferta de cursos de ensino médio 

profissionalizante

Promover a interação instituição de ensino-empresa

Rever a concepção da educação básica com foco na 

leitura, interpretação, escrita, matemática e ciências

Alinhar a oferta dos cursos profissionalizante e superior com 

as necessidades do mercado

%

Educação para uma Educação para uma 
indústria competitivaindústria competitiva

8,3

8,6

12,2

21,3

23,3

24,1

Estimular a educação à distância

Estimular o uso da internet para aplicações de 

conhecimento

Estimular a educação continuada

Priorizar a educação básica frente a educação superior

Qualificar e reciclar constantemente os especialistas e 

professores

Aumentar a oferta de recursos didáticos e

tecnológicos para a educação

• Cada eleitor poderia escolher até três opções.

• Número de eleitores: 361



31,0

31,3

32,6

35,2

53,2

Estado de conservação ruim da malha rodoviária nacional

Falta de ferrovias para reduzir o custo do transporte

Morosidade e alto custo do processo de licenciamento 

ambiental

Excesso de burocracia e baixa eficiência da gestão pública 

na área dos transportes

Elevado custo da energia elétrica ao consumidor industrial

%

A infraestrutura e o meio ambiente: A infraestrutura e o meio ambiente: 
desafios institucionaisdesafios institucionais

10,3

12,9

12,9

15,5

17,1

31,0

Impactos das metas de redução das emissões de CO2 na 

Indústria Brasileira

Dificuldade de relacionamento com as agências reguladoras 

da área de infraestrutura

Incertezas quanto ao preço do gás natural

Impactos da nova política nacional de resíduos sólidos nos 

custos produção

Alto preço e dificuldades no acesso terrestre aos portos 

públicos

Estado de conservação ruim da malha rodoviária nacional

• Cada eleitor poderia escolher até três opções

• Número de eleitores: 310


