
Pesquisa AMCHAM - Plano de Voo: Perspectivas e análises 2019 

 

40 dias de governo 

A. Como você avalia os anúncios feitos sobre medidas econômicas  
1.Positivamente, com perspectivas de melhora da economia, geração de empregos e aumento de competitividade;  
2. Neutro, não houve tempo ou marcos suficientes para avaliação da gestão; ou  
3. Negativamente, com pouca perspectiva de crescimento da economia 
 
B. Em que área você sente mais confiança em relação ao novo governo?  
1. Na economia, com expectativa de aprovação de reformas como a previdenciária e tributária;  
2. No combate ao crime (segurança pública) e à corrupção, com mais rigor na punição e adoção de novas políticas de combate;  
3. Nas relações exteriores, se aproximando de parceiros econômicos e políticos estratégicos; ou  
4. Em setores como educação e saúde, com sinalização de maiores investimentos  
5. Na área social e cultural, adotando medidas progressistas, de distribuição de renda e de acesso a manifestações artísticas  
6. Na área ambiental, modernizando e agilizando o licenciamento sem perdas de processo de preservação e reservas 
 
C. Em que área, você se sente menos confiante em relação ao novo governo?  
1. Na econômica  
2. No combate ao crime (segurança pública) e à corrupção  
3. Nas relações exteriores  
4. Em setores como educação e saúde  
5. Na área social e cultural  
6. Na área ambiental 
 
D. Tida como prioritária pelo governo e mercado, qual é a sua expectativa sobre a Reforma da Previdência em 2019? Que tipo de reforma 
podemos esperar?  
1. A expectativa é de aprovação de uma reforma estrutural e ampla, que consiga abarcar todos os setores, incluindo militares e todos os 
servidores públicos, até o final deste ano  
2. A expectativa é de aprovação de um projeto que não consiga abarcar todos os setores da sociedade, mas que ainda assim terá um 
impacto positivo nas contas do governo  
3. A Reforma ainda enfrentará certa resistência para ser aprovada, provavelmente não sendo aprovada até o fim do ano  
4. A Reforma da Previdência não será aprovada nesta gestão 
 
E. Para que a Reforma da Previdência seja aprovada ainda este ano, qual fator crucial será decisivo para o Governo Bolsonaro?  
1. Protagonismo do Presidente na discussão, direcionando seu capital popular para essa pauta estratégica, abrindo mão temporariamente 
de temas de grande popularidade.  
2. Defesa e debate da proposta, assumindo a condução da disputa sobre pontos com menores concessões (ex: militares e servidores 
públicos)  
3. Envolvimento de todas as lideranças partidárias para aprovação da reforma no Congresso, pausando temporariamente o discurso 
bélico contra opositores  
4. Antes do grande teste da Previdência, governo deve priorizar a aprovação de outras pautas, testando e mapeando as alianças 
costuradas e números de votos conquistados 
 
F. Na sua avaliação, além da nova previdência, qual das seis (6) reformas abaixo o governo Bolsonaro terá mais chances de aprovar 
prioritariamente neste e no próximo ano?  
1.Mudança do sistema tributário  
2.Ambicioso programa de privatização e prestação de serviços de infraestrutura  
3.Liberação comercial  
4.Redução e racionalização dos subsídios concedidos da União  
5.Autonomia, em lei do Banco Central  
6.Reforma Administrativa 
G. Dessas 6 reformas prometidas, qual você enxerga com menor chance de acontecer nos 4 anos de governo Bolsonaro?  
1.Mudança do sistema tributário  
2.Ambicioso programa de privatização e prestação de serviços de infraestrutura  
3.Liberação comercial  
4.Redução e racionalização dos subsídios concedidos da União  
5.Autonomia, em lei do Banco Central  
6.Reforma Administrativa 
 
H. Dentro de uma declarada orientação liberal do Ministro Paulo Guedes, qual temática você escolheria como prioritária do ponto de vista 
da competitividade do setor empresarial?  
1. Empreendedorismo  
2. Atração de investimentos  
3. Simplificação e redução da carga tributária  
4. Ajuste fiscal  
5. Desburocratização  
6. Combate à corrupção 
 



Negócios em 2019 

A. Qual a sua expectativa em relação ao cenário econômico do país em 2019? 
1. Boa, o PIB crescerá acima de 2%; 
2. Regular, entre 0 e 2 %; 
3. O PIB não crescerá em 2019. 
 
B. Qual é a sua avaliação sobre otimismo visto em alguns setores? 
1. É pontual, sendo um voto confiança ainda sem base concreta que garanta uma melhora da economia; 
2. É concreto e segue em virtude da nova agenda econômica e ajustes prometidos pelo novo governo; 
3. Não enxergo otimismo, nem melhora econômica; 
4. Não sei avaliar. 
 
C. Qual a projeção de crescimento da sua empresa para 2019? 
1. Acima de 10% 
2. Entre 5% e 10% 
3. 0 a 5% 
4. Não haverá crescimento 
 
D. Em 2019, qual será a principal prioridade do seu negócio? 
1. Inovação e digitalização do portfólio de produtos e serviços 
2. Produtividade em processos, produção e equipe 
3. Internacionalização do portfólio de produtos e serviços 
4. Ampliação geográfica de mercado 
5. Aquisição ou investimentos em novos negócios 
6. Treinamento e Capacitação de equipes. 
 
E. Onde você não vê um foco do governo e pretende investir de maneira redobrada como empresa? 
1. Em inovação, investindo mais em ciência e tecnologia dentro da organização 
2. Em educação, capacitação e treinamento para colaboradores 
3. Em sustentabilidade, trazendo mais preocupação em trazer impactos positivos para o meio-ambiente, pessoas e negócios 
4. Em diversidade, montando programas para trazer mais igualdade de gênero, raça, orientação sexual/identidade de gênero e outros 
 
F. Sua empresa pretende contratar mais pessoas ao longo de 2019, abrindo novas posições ou ampliando equipes? 
1. Sim, focando em trazer mais colaboradores através do modelo de contratação CLT 
2. Sim, focando em novas maneiras de contratação, com mais terceirizados 
3. Não, não pretendemos abrir novos postos de trabalho em 2019 e nem ampliar equipes 
4. Ainda sem definição 
 
G. A recuperação do crescimento e da contratação de mão de obra dependem de qual principal fator? 
1.Aumento da competitividade da economia, exigindo firmeza na condução das reformas estruturais; 
2. Aumento do consumo, com estímulos ao crédito e retomada da confiança do consumidor; 
3. Aumento dos investimentos em infraestrutura, que exige – entre outras ações, mecanismos a serem oferecidos pelo novo governo 
para diminuir riscos implícitos de contratos; 
4. Aumento das exportações, o que exige uma taxa de câmbio relativamente estável e competitiva para o setor industrial. 
 
H. Do ponto de vista de áreas de gestão, qual será o uso prioritário de novas tecnologias no seu negócio: 
1. Processo, com foco em aumento de eficiência e da produtividade; 
2. Foco em sistemas integrados de engenharia para de desenvolvimento de produtos e manufaturas de produtos; 
3. Produtos e novos modelos de negócios, com foco em análise de dados e incorporação de serviços digitais ao produto; 
4. Melhorar a experiência do cliente. 
5. Automação industrial, com maior foco em produtividade e tecnologia de produção 


