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Conhecer as expectativas dos donos dos pequenos negócios em
relação à economia brasileira e ao seu próprio negócio.
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Resultados



Q1 – O que o Sr.(a) acha que acontecerá com a economia brasileira nos próximos 12 meses? Respondido por todos os entrevistados (100%) 7

PERSPECTIVAS PARA A ECONOMIA BRASILEIRA
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Cerca de metade dos entrevistados se mostraram otimistas quando ao futuro da economia do país nos próximos 12 meses.
Já para 30,7% dos empresários, a economia brasileira deve permanecer como está e, para uma minoria (18,5%), pode piorar.

HISTÓRICO



Q2 - De modo geral, o que o(a) Sr.(a) acha que vai acontecer com o faturamento da sua empresa nos próximos 12 meses? Respondido por todos os entrevistados (100%) 19

51,8%

32,3%

13,3%

2,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Vai melhorar Vai permanecer como está Vai piorar NS/NR

Mais de metade dos empresários acredita que o faturamento da empresa irá melhorar nos próximos 12 meses.

PERSPECTIVAS PARA O FATURAMENTO DA EMPRESA
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Q3 - O(A) Sr.(a) pretende contratar ou demitir funcionários nos próximos 12 meses [EST – RU]? Respondido por todos os entrevistados (100%) 31
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A maior parcela dos entrevistados não pretende fazer alterações no seu quadro de funcionários nos próximos 12 meses
(39,9%). Já cerca de ¼ dos empresários pretende contratar funcionários no curto prazo, enquanto apenas 7,3% pretendem
demitir funcionários no mesmo período.

PERSPECTIVA DE ADMISSÃO OU DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS
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Q4 - De modo geral, o que o(a) Sr (a) acha que vai acontecer com a sua empresa nos próximos 12 meses? Respondido por todos os entrevistados (100%) 43
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Mais de metade dos empresários se mostra otimista com o futuro da sua empresa no curto prazo: 56,2% acreditam que o
empreendimento irá melhorar nos próximos meses.

PERSPECTIVA GERAL PARA A EMPRESA NOS PRÓXIMOS 12 MESES
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CONSIDERAÇÕES 
FINAIS



1. ECONOMIA BRASILEIRA NOS PRÓXIMOS MESES:

 Metade dos empresários se mostram otimistas quanto às perspectivas da economia do país nos próximos 12
meses. Por outro lado, cerca de 18% dos empresários acha que a economia brasileira tende a piorar.

 Dentre os mais otimistas com o cenário da economia nacional estão os empresários da Região Norte,

Empresas de Pequeno Porte (EPPs), empresários do ramos da Construção Civil, não-optantes pelo

Simples Nacional e clientes do SEBRAE;

 Dentre os mais pessimistas com o futuro imediato da economia brasileira, encontram-se os empresários da

Região Nordeste, os Micro Empreendedores Individuais (MEIs), e os Não Clientes do SEBRAE.

PANORAMA GERAL Março de 2018



2. FATURAMENTO DA EMPRESA NOS PRÓXIMOS MESES

 Cerca de 52% dos empresários acreditam que o faturamento de sua empresa tende a melhorar nos
próximos 12 meses. Por outro lado, 13,3% dos empresários avaliam que o faturamento da sua empresa tende a
piorar no mesmo período.

 Dentre os mais otimistas estão empresários da Região Sul, Empresas de Pequeno Porte (EPPs),

empresários do ramo da Construção Civil, e clientes do SEBRAE e não optantes pelo Simples Nacional.

 Já os empresários da Região Nordeste, e do setor da Indústria se mostraram mais pessimistas em relação ao
faturamento da empresa nos próximos meses.

PANORAMA GERAL Março de 2018



3. PERSPECTIVA DE ADMISSÃO E DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIOS

 Cerca de ¼ dos empresários se mostraram inclinados a contratar funcionários no curto prazo, especialmente

empresários do setor da Região Sul, Empresas de Pequeno Porte (EPPs), e do setor da Construção Civil.

4. PERSPECTIVA GERAL PARA A EMPRESA

 A maioria dos empresários está otimista quanto às perspectivas gerais para sua empresa nos próximos 12

meses: 56,2% acredita que a empresa irá melhorar no período.

 Dentre os mais otimistas com o desempenho da própria empresa destacam-se os empresários de Empresas
de Pequeno Porte (EPPs).

PANORAMA GERAL Março de 2018
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