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Apresentação 
 

Com muito prazer apresentamos aos empresários membros do Conselho Empresarial do 

Sul de Minas – Regional Pouso Alegre os resultados e análises da terceira pesquisa do Índice de 

Confiança referentes ao 4° trimestre de 2019 e com as perspectivas para o início de 2020.  

Atualmente essa pesquisa abrange todos os conselhos empresariais organizados pelo 

UNIS, estando localizados em Varginha, São Lourenço (regional Mantiqueira), Cataguases 

(regional Zona da Mata) e Pouso Alegre.  

O índice apresenta a percepção dos empresários membros destes conselhos quanto a 6 

(seis) quesitos intimamente ligados ao desempenho das empresas, são eles: vendas, 

inadimplência, segmento empresarial, investimentos, contratações e economia nacional. O 

resultado permite entender o contexto regional e auxiliar empresários e demais agentes na 

tomada de decisões. 

Aproveitamos o ensejo para agradecer à ACIV (Associação Comercial, Industrial, 

Agropecuária e Serviços de Varginha), na pessoa de seu assessor de gestão Prof. Guilherme 

Augusto Dionísio Vivaldi, pelo apoio na aplicação do método e na tabulação dos dados. 

 

 

 

 

 

Pedro dos Santos Portugal Júnior 

UNIS – Dept° de Pesquisa – CESUL  

 

Guilherme Augusto Dionísio Vivaldi 

UNIS - ACIV 
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Metodologia 

 

Problema da Pesquisa: 

Qual o nível de confiança dos integrantes do Conselho Empresarial do Sul de Minas – Regional 

Pouso Alegre em percepção atual e expectativa futura? 

 

Objetivo da Pesquisa: 

Identificar o nível de confiança dos integrantes deste CESUL, em situação atual e futura, trazendo 

informações para tomada de decisão. 

 

Tipo de Pesquisa: quantitativa. 

 

Método de Coleta de dados: questionário aplicado pessoalmente na reunião do CESUL ocorrida 

no dia 29 de novembro de 2019. 

 

Quesitos investigados: 

• Vendas 

• Inadimplência 

• Segmento empresarial 

• Investimentos 

• Contratações 

• Economia nacional 

 

Período da aplicação: novembro de 2019. 

 

Mensuração: os resultados podem atingir 3 (três) situações: confiança em alta (índice acima de 

100), estável (índice igual a 100) e confiança em baixa (índice abaixo de 100) conforme a  escala 

abaixo. 
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Caracterização da Amostra 
 

Escolaridade dos pesquisados: 

 

 
Segmento dos pesquisados: 
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Resultados Gerais 
 

O índice geral de confiança, que engloba a situação atual e futura (obtido através de uma 

média simples), alcançou o patamar de 111,75, demonstrando um alto nível de confiança dos 

integrantes do CESUL – Pouso Alegre. Ao se comparar com a pesquisa anterior, nota-se um 

aumento de 10,42 pontos na confiança geral dos pesquisados, conforme o gráfico 1 a seguir. 

 

Gráfico 1. Evolução do Índice de Confiança Geral 

 

 

 

Com relação à situação atual a confiança se apresenta positiva com índice de 108,83. Da 

mesma forma, a confiança futura também se apresenta em nível otimista com 114,67. Tais 

resultados demonstram um empresário com confiança bastante alta tanto nesse 4° trimestre, 

como para o início de 2020. 

         

 

Comparando com a pesquisa anterior é possível verificar uma alta de 10 pontos no índice 

de confiança atual, mostrando que os empresários desse conselho saíram de um contexto 
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pessimista para um bastante otimista sobre o momento atual de seus negócios. Quando 

analisamos a confiança futura, nota-se uma melhora de 10,84 pontos no índice, o que 

demonstra um empresário bastante esperançoso para o primeiro trimestre de 2020. Os resultados 

da presente sondagem são os melhores desde o início da pesquisa. Os gráficos 2 e 3 

apresentam essa evolução. 

 

Gráficos 2 e 3. Evolução dos índices atual e futuro. 

 

 

Análise do Ambiente Atual 

 

Com relação ao Índice de Confiança Atual os membros do CESUL – Pouso Alegre 

demonstram otimismo em relação a todos os quesitos, com destaque para o Segmento 

Empresarial e Contratações. Reiteramos que essa percepção positiva sobre as contratações é 

muito importante e pode contribuir para melhorias na economia regional.  

Até mesmo o quesito Economia Nacional, que a última sondagem mostrou os 

empresários bastante pessimistas, melhorou muito e, pela primeira vez nesse conselho, encontra-

se com resultado positivo. A aprovação da reforma da previdência, a sinalização da continuidade 

de outras reformas como a tributária e os dados mais recentes que mostram uma recuperação do 

consumo, mesmo que ainda tênue, são pontos que ajudam a explicar essa visão positiva. 
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Quesito Atual 

Índice Segmento 115 

Índice Contratações 111 

Índice Vendas 108 

Índice Economia 108 

Índice Inadimplência 106 

Índice Investimento 105 

 

 

Análise da Confiança Futura 

 

O Índice de Confiança Futura demonstra que os empresários estão otimistas para o 

primeiro trimestre de 2020 em relação a todos os quesitos, com destaque para: Economia 

Nacional, Segmento, Vendas e Contratações, cujos índices foram bem altos. Pode-se inferir 

que a esperança na recuperação econômica faz com que o empresário se sinta confiante em 

relação ao seu segmento de atuação, o que contribuirá para o aumento das vendas, 

investimentos e contratações. 

Caso essa confiança e esperança se concretizem há possibilidade de uma recuperação 

econômica mais sustentada e iniciar um novo ciclo de crescimento econômico. 

 

Quesito Futuro 

Índice Economia 120 

Índice Segmento 118 

Índice Vendas 117 

Índice Contratações 114 

Índice Investimento 111 

Índice Inadimplência 108 
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Resultados por quesitos 

A seguir mostram-se os resultados obtidos em cada um dos quesitos e nas dimensões 

atual e futura. 

 

Vendas 
 Questão: Seu volume atual de vendas pode ser considerado: 

 

  

Questão: Sua expectativa de vendas para o próximo trimestre pode ser considerada: 

 

 

Diferente da última pesquisa realizada nesse conselho, a visão dos empresários sobre as 

vendas no contexto atual é positiva, tendo em vista que 66,7% consideram que as mesmas estão 

em nível normal, 30% consideram que o nível está alto e somente 3,3% apontam que as vendas 

estão abaixo do esperado.  

Para o início de 2020 a expectativa dos empresários pesquisados é muito otimista, pois 

56,7% esperam alta nas vendas e 43,3% acreditam que o nível estará normal. Nenhum dos 

entrevistados indica previsão de queda nas vendas.  

O final de ano e a sinalização de recuperação do consumo das famílias ajudam a explicar 

essa posição dos empresários. 
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      Inadimplência 

 Questão: No mês anterior, houve redução da inadimplência? 

 

 

Questão: Sua expectativa sobre a redução da inadimplência no próximo trimestre pode ser 

considerada: 

 

 

Ao se considerar o momento atual, 60% dos empresários pesquisados afirmam que a 

inadimplência se manteve, 30% indicam que houve queda nas contas inadimplidas e somente 

10% apontam para um aumento nesse quesito.  

Para o primeiro trimestre de 2020 a expectativa dos empresários é otimista, visto que para 

73,3% dos pesquisados o nível de inadimplência deve se manter, mas, para 26,7% há 

expectativa de redução nas contas inadimplidas. Nenhum pesquisado esboçou expectativa de 

aumento na inadimplência. 

Mesmo com o nível de desemprego ainda alto, ações como o recebimento do 13° salário e 

a liberação do FGTS são pontos que fazem os empresários terem uma perspectiva positiva para 

a diminuição da inadimplência. 
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Segmento Empresarial 
 Questão: Qual sua percepção quanto ao seu segmento de atuação atualmente? Está: 

 

 

 

Questão: Qual sua expectativa quanto ao seu segmento de atuação no próximo trimestre? 

Vai: 

 

 

Mantendo o mesmo padrão de perspectiva e percepção das pesquisas anteriores, a visão 

dos empresários sobre o seu segmento de atuação continua muito positiva na atualidade e 

otimista para o futuro. 

Na atualidade é o quesito com percepção mais positiva. Dentre os pesquisados 60% 

consideram que seu segmento está bom, 30% informam que está normal e apenas 10% indicam 

que está ruim. 

Na expectativa para início de 2020 a perspectiva é muito otimista, visto que 63,3% 

esperam que o segmento esteja melhor, 33,3% acham que irá se manter e somente 3,3% dos 

pesquisados aguardam uma piora em seu segmento de atuação.  

Reiteramos a importância desse resultado, pois demonstra a confiança dos empresários no 

segmento, o que pode contribuir para melhorias em outros quesitos como as contratações e 

investimentos. 
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Investimentos 
 Questão: Qual o seu nível atual de investimentos? 

 

 

 Questão: Qual a possibilidade de você realizar investimentos no próximo trimestre? 

 

 

  

Esse é mais um quesito que percebemos uma mudança positiva na visão dos empresários 

desse conselho em relação à última pesquisa. 

Com relação à noção atual 56,7% indicam que o nível de investimento nos seus negócios 

encontra-se normal; 30% consideram que o nível está alto e 13,3% indicam que o nível está 

baixo. 

 Para o início de 2020 a perspectiva é bastante otimista, pois dentre os pesquisados 53,3% 

afirmam que é alta a possibilidade de realizar novos investimentos, 30% informam que manterão 

em nível normal seus investimentos e somente 16,7% indicam baixa possibilidade de investir.  

Como sempre salientamos nesses relatórios, o investimento das empresas é o 

componente principal do ciclo econômico, sendo fundamental para a recuperação e 

fortalecimentos dos negócios. A taxa de juros mais baixa e a expectativa de crescimento 

econômico maior no próximo ano fundamentam essa perspectiva dos empresários. 
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Contratações 
 Questão: Quanto ao seu quadro de funcionários, neste trimestre sua empresa: 

 

 

 Questão: Quanto ao seu quadro de funcionários, no próximo trimestre sua empresa 

pretende: 

 

Mais uma vez, como na pesquisa anterior, os empresários desse conselho demonstram 

percepção positiva tanto no contexto atual como para o futuro. 

No atual trimestre 56,7% dos pesquisados mantiveram seus empregados, 40% admitiram 

novos colaboradores e somente 3,3% afirmou ter demitido neste período. 

Para o início de 2020 a perspectiva é muito otimista, pois 53,3% dos pesquisados 

pretendem manter seus funcionários e, o que é mais positivo, 46,7% afirmaram que contratarão 

novos colaboradores. Nenhum dos empresários indicou possibilidade de demissão.  

Tal fato, ao lado do investimento, é muito importante, pois a recuperação do emprego 

contribui para o aumento do consumo e elevação das vendas, ajudando na recuperação 

econômica regional. 
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Economia Nacional 
 

 Questão: Como você percebe a situação atual da economia nacional? Está: 

 

 

 Questão: No próximo trimestre como você acredita que estará a economia nacional? 

 

Esse foi o quesito com maior reversão positiva na percepção atual em relação às 

pesquisas anteriores.   

 No que se refere à situação atual da economia nacional 43,3% afirmam que a situação 

está boa, 40% consideram que a situação está normal e 16,7% que está ruim. Importante 

ressaltar que na sondagem anterior a maioria considerava a situação econômica do país ruim.  

Para os primeiros três meses de 2020 a expectativa é muito positiva, tendo em vista que 

66,7% acreditam que a situação estará boa e 33,3% afirmam que estará normal. Pela primeira 

vez, desde que iniciamos essa pesquisa nesse conselho, nenhum empresário espera que a 

economia esteja ruim no próximo trimestre. A continuidade das reformas, principalmente a 

tributária, e outras ações que incentivem a economia serão primordiais para confirmar essa 

percepção. 
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Conclusões 

 

 Esse terceiro relatório do Índice de Confiança do CESUL regional Pouso Alegre 

demonstrou uma mudança considerável nas percepções e perspectivas dos empresários que 

manifestaram visões bastante positivas e otimistas.  

Tanto no contexto atual como nas perspectivas futuras os pesquisados estão otimistas com 

relação a todos os quesitos, o que ocorre pela primeira vez desde a implantação dessa pesquisa. 

Destaque maior para a reversão da opinião dos empresários em relação à Economia 

Nacional que nas pesquisas anteriores era o quesito com maior pessimismo e preocupação e na 

atual sondagem apareceu como aquele com perspectiva mais elevada para o próximo trimestre. 

É de se esperar que o governo dê prosseguimento às reformas, especialmente a tributária, 

para que essa perspectiva se concretize e fundamente ainda mais os investimentos e 

contratações nas empresas. 

 Em 2020 continuaremos com essa pesquisa e teremos uma ideia da evolução da 

percepção dos empresários do CESUL Regional Pouso Alegre sobre essas questões. 
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