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Cliente:
Federação das Indústrias do Estado de Goiás - FIEG

Perfil das indústrias

Participaram da pesquisa indústrias de micro, pequeno, médio

Porte das indústrias

e grande porte, definido conforme o número de empregados,
sendo:

Grande
8%
Micro
3%

Média
46%

- de 0 a 19 funcionários, micro indústrias
- de 20 a 99 pequeno porte,

Pequena
44%

- de 100 a 499 médio e
- 500 ou mais, grande porte.

Considerando os diferentes portes, as entrevistas
foram realizadas junto ao gestor da indústria ou

Segmentos pesquisados

uma pessoa designada por ele.

Descrição

Nº

%

Alimentos e bebidas

23

20

46% das indústrias pesquisadas estão localizadas

Minerais não-metálicos

21

18

na Grande Goiânia e 20% pertencem ao segmento

Plástico

19

16

alimentício.

Farmoquímico

10

9

Produtos de metal - exclusive
máquinas e equipamentos

7

6

Vestuário e acessórios

7

6

Alcooleiro

6

5

Construção civil

6

5

Metalúrgica

5

4

Outros

12

10

- Têxtil(2indústrias)
- Produtos de madeira(2indústrias)
- Reparação de aeronaves
- Móveis
- Produtos hospitalares
- Autopeças
- Borracha
- Couros
- Colchões
- Semi-joia

Base: 116 indústrias
Fonte: IEL Pesquisas/2014

Reflexo da Copa na produção industrial e contratação de pessoal
Considerando os possíveis desdobramentos da Copa do Mundo, os empresários informaram se existiu aumento
na produção e/ou contratação de pessoal, assim como sua perspectiva em relação as estas duas variáveis.
Os detalhes podem ser visualizados a seguir.

PRODUÇÃO (em %)
Já registrou aumentou na produção

Média e
Grande
Micro e
Pequena
Sim

Geral

15
4
9

Tem perspectiva de aumento na produção

Média e
Grande

85
96
91

Não

Sim

23

77

Micro e
Pequena

15

85

Geral

19

81

Não
Percentual de aumento

- 5% (2 citações)
- 10%
-15% (4 citações)

- 18%
- 20% (2 citações)
- 30%

Percentual de aumento
- 5% (3 citações)
- 8%
- 10% (6 citações)
-15% (4 citações)

- 20% (3 citações)
- 30%
- 40%
- 50%

Base: 115 indústrias (1 entrevistado não informou)
Fonte: IEL Pesquisas/2014

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (em %)
Já registrou aumentou na produção

Tem perspectiva de aumento na produção

Média e Grande

6

94

Média e
Grande

6

94

Micro e Pequena

2

98

Micro e
Pequena

6

94

4

96

Geral

6

94

Sim
Não

Geral

Percentual de aumento
- 5% (2 citações)
- 6%
Base: 116 indústrias
Fonte: IEL Pesquisas/2014

- 25%
- 30%

Sim
Não

Percentual de aumento
- 10% (4 citações)
- 15%

- 20%
- 30%

Ausência dos funcionários e horas paradas na produção

Opinião sobre o a ausência de trabalhadores
em dias de jogos importantes
(em %)

34

38

31

29

21

36

37

42

33

Não ocorrerá

Questionado

sobre

a

possível

ausênciados funcionários em dias de
jogos importantes, nota-se que os micro
e pequenos empresários estão menos

Pequena escala

otimistas, onde 42% deles acreditam que
as faltas tendem a ser em grande escala.

Tende a ser em
grande escala
GeralMicro e Pequena
Média e Grande

Base: 114 indústrias (2 não opinaram)

Haverá compensação das horas paradas na
produção em dias de jogos do Brasil?
(em %)
22

24

19

23

19

27

55

57

53

Base: 116 indústrias
Fonte: IEL Pesquisas/2013

informaram que as horas paradas na
produção em dias de jogos do Brasil

Ainda não decidiu
Não
Sim

GeralMicro e Pequena
Média e Grande

De forma geral 55% dos industriais

serão compensadas.

Protestos nos dias de jogos

Crença de que haverá protestos
nos dias de jogos
Não
5%
Não
sabe
3%

Sim
92%

A

sondagem

constatou

que

grande

parte

dos

industriais(92%) esperam que haverá protestos nos
dias de jogos. Destes 42% acreditam que os
protestos serão violentos e para 76% poderáexistir
impacto direto sobre a produção.
Outro fato constado é que 51% acham que as
autoridades devem negociar, antecipadamente, com as
lideranças dos movimentos.

Base: 116 indústrias
Fonte: IEL Pesquisas/2013

Tendência dos protestos
Os protestos...

Pacíficos
30%

28%

Poderão ter impacto
direto sobre a produção
da sua empresa?

Violentos
Inicialmente
pacíficos, depois
violentos

42%

Base: 99 indústrias (17 não opinaram)

24%

Poderão afetar a boa
imagem do Brasil no
exterior?
Base: 105 indústrias (11 não opinaram)

76%

9%

91%
Sim

Não

Posicionamento das autoridades quanto aos protestos
Negociar, antecipadamente, co
m lideranças dos movimentos

51%

Reprimir com firmeza

30%

Regulamentar a questão em
caráter preventivo

29%

Outros
Base: 104 indústrias (12 não informaram)

Fonte: IEL Pesquisas/2013

3%

Outras citações:
1. “Tentar neutralizar a realização dos
protestos”.
2. “Ação para identificar os baderneiros
e retirá-los do movimento”.
3. “Deixar acontecer livremente”.

Legado da Copa do Mundo no Brasil
Os empresários opinaram sobre o legado da Copa do Mundo no Brasil. Cabe dizer que, as questões foram
aplicadas de forma estimulada, ou seja, apresentando as alternativas.
Outro fato é que 27% dos gestores não visualizam nenhum legado positivo, contra 4% que não visualizam
legado negativo.

LEGADOS POSITIVOS
Crescimento da economia

21%

Melhoria do futebol brasileiro

27%

Investimento em qualificaçãode mão-de-obra

31%

Melhoria da infraestrutura urbana

41%

Maior atração de turistas estrangeiros no…
Outras citações:
1. “Insatisfação do povo”.
2. “Somente os estádios”.

Outro

42%
2%

Nenhum

27%

LEGADOS NEGATIVOS
Aumento da dívida pública

73%

Prejuízo para os investimento em saúde,
educação, segurança e infraestrutura

68%

Aumento da corrupção

58%

Piora da imagem do Brasil no exterior

51%

Redução no crescimento da economia

38%

Redução da atração de turistas no futuro

Base: 116 indústrias
Admitiu mais de uma reposta
Fonte: IEL Pesquisas/2014

22%

Outros

5%

Nenhum

4%

Outras citações:
1. Gastos com reformados
estádios que ficaram parados
depois da Copa (5 citações)
2. “Algumas cidades não
fizeram
os
investimentos
esperados”.

Efeitos dos protestos sobre a estrutura e as práticas políticas no Brasil
Dilma
A maioria dosentrevistadosacredita nos efeitos políticos da realização da Copa do Mundo no Brasil onde, os
governantes atuais ou os candidatos da oposição poderão ser beneficiados, dependendo do resultado obtido.

SE O BRASIL GANHAR A COPA

O título poderá beneficiar os
governantes atuais nas eleições?

Quem será beneficiado?
94%

Nâo
42%

32%
Sim
58%

PresidenteGovernadores locais
Base: 66 indústrias
Admitiu mais de uma resposta

Base: 113 indústrias
(3 não responderam)

Fonte: IEL Pesquisas/2014

SE O BRASIL PERDER A COPA

O resultado poderá beneficiar os
candidatos da oposição?
Quem será beneficiado?
92%
Nâo
44%

Sim
56%

33%

PresidenteGovernadores locais
Base: 109 indústrias
(7 não responderam)
Fonte: IEL Pesquisas/2014

Base: 61 indústrias
Admitiu mais de uma resposta

