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GOVERNO FEDERAL É BEM AVALIADO PELOS
EMPRESÁRIOS DO TOCANTINS
Realizada no mês de dezembro/19,
a Pesquisa de Avaliação do Governo
Federal mostra que a maior parte
dos empresários tocantinenses
analisa de forma positiva o
presidente Jair Bolsonaro: 63% o
consideram ótimo ou bom, 67%
aprovam a maneira de governar do
presidente e 72% confiam nele.
O nível de desaprovação do governo
é baixa entre os empresários
industriais, sendo que 1% o julga
como ruim ou péssimo, 8%
desaprovam a maneira de governar
do presidente e 12% não confiam
em Bolsonaro.
Das doze áreas listadas quanto a
atuação do Governo, as Relações de
Trabalho/Legislação
Trabalhista,
apontada como ótima ou boa por
55% dos entrevistados, e a Redução
da Burocracia, avaliada da mesma
forma por 48% da amostra, foram as
melhores
classificadas
pelos
empresários.
Já as áreas que tiveram maior
reprovação foram Tributação e Meio
Ambiente. A primeira foi apontada
como ruim ou péssima por 19% dos
empresários e a segunda por 17%.

Mais da metade dos entrevistados
(58%) acredita que o ambiente atual
está muito mais seguro ou seguro
para a tomada de decisões de
negócios em relação a um ano atrás.
Já para 12% dos entrevistados, o
cenário permanece igual e, segundo
19%, está muito mais incerto ou mais
incerto em comparação com o ano de
2018.
Grande parte dos entrevistados (73%)
concorda totalmente ou parcialmente
que a situação econômica estaria pior
se não fossem as ações e políticas do
atual Governo.
Perguntados se as ações e políticas
do governo Bolsonaro contribuíram
para a melhoria da economia em
2019, 70% concordam totalmente ou
em partes com a afirmativa.
Quanto ao alinhamento das políticas
do Governo aos interesses da
indústria, 45% consideram que estão
muito alinhadas ou alinhadas,
enquanto 26% acreditam que não
estão nem contrárias e nem
alinhadas.
Já
para
3%
dos
entrevistados estas mesmas ações
estão muito contrárias ou contrárias
aos interesses da indústria.
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Mais de 60% dos entrevistados estão satisfeitos
com o governo
De acordo com a pesquisa, 63% dos
empresários industriais avaliam o
governo Bolsonaro como ótimo ou bom.
Esse sentimento também foi notado na
pesquisa nacional e na região Norte em
que 60% e 62% dos entrevistados,
respectivamente, tiveram a mesma
opinião.
Aqueles que consideram o Governo
como regular representam 23% dos
entrevistados na avaliação do estado
contra 26% no resultado nacional. A
opção “ruim/péssimo” atingiu 1% e 13%
se abstiveram ou não souberam
responder.

Avaliação do Governo
Percentual de respostas (%)
63%

23%
13%
1%
Ótimo/Bom

Regular

Ruim/Péssimo Não sabe/Não
respondeu

Ratificando a satisfação com o presidente demonstrada acima, 72% dos empresários
tocantinenses afirmam que confiam e 67% aprovam a maneira de governar de Bolsonaro.
No resultado nacional a maior parte dos entrevistados, 65%, também declaram confiar na
forma com que o atual Governo Federal está conduzindo nosso país e 64% declaram
aprovar esta mesma forma.
No entanto, um percentual bastante significativo não soube ou não quis responder o
questionamento, como pode-se notar nos gráficos abaixo.
Confiança no presidente
Bolsonaro
Percentual de respostas (%)

Aprovação da maneira de
governar do presidente Bolsonaro
Percentual de respostas (%)
67%

72%

25%
12%

Confia

2

Não confia

16%
8%

Não sabe/Não
respondeu

Aprova

Desaprova

Não sabe/Não
respondeu
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Relações de trabalho é a área melhor avaliada
QUANTIDADE
EXPORTADORA

DEMANDA

COMPRAS DE
MATÉRIA PRIMA

Doze áreas de atuação do Governo
foram avaliadas na pesquisa, sendo as
Relações
de
Trabalho/Legislação
Trabalhista a melhor avaliada. Neste
requisito, 55% dos empresários do
estado disseram que a atuação do
Governo é ótima ou boa.
Em 2º lugar ficou a Redução da
Burocracia com 48% das assinalações
como ótima ou boa.
Na sequência, aparecem as áreas
“Comércio Exterior” e a “Segurança
Pública” conceituadas como ótima ou
boa por 45% e 44% dos empresários,
respectivamente.
Na análise nacional, as áreas melhores
avaliadas (apontadas como ótima e boa)
foram

INTENÇÃO DE
INVESTIMENTO*

N° EMPREGADOS

foram: Relações de Trabalho/Legislação
Trabalhista (64%), Taxa de Juros (63%),
Redução da Burocracia (47%) e Comércio
Exterior (41%).
Já as áreas mais avaliadas como ruim ou
péssima na percepção dos empresários
do estado foram Tributação (19%) e Meio
Ambiente (17%). Sob este mesmo ponto
de vista, no relatório nacional aparecem
o Meio Ambiente e Educação com 26%
das marcações cada uma das áreas.
Nota-se que a questão tributária ainda é
um gargalo ao desenvolvimento das
indústrias do Tocantins, apontada como
um dos principais problemas nas
pesquisas de Sondagem Industrial.

Aprovação da atuação do Governo por área
Percentual de respostas (%)
Relações de trabalho / Legislação trabalhista

55%

Redução da burocracia

20%

48%

Comércio exterior

45%

Segurança Pública

44%

20%
18%

8%

17%

12%
10%

27%

20%
27%

12%

17%

13%

17%

Educação

37%

Política Industrial

36%

28%

Meio ambiente

36%

28%

17%

19%

Taxa de juros

36%

29%

15%

20%

Infraestrutura (transportes, energia, telecomunicações)

35%

Inovação

33%

33%

Desemprego

33%

35%

Tributação
Ótima/Boa

Regular

32%

36%

29%

Ruim/Péssima

11%

35%

24%

12%

17%

13%

20%

15%

17%

19%

17%

Não sabe/Não respondeu
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Ações e políticas do governo ajudaram a situação
econômica
Confirmando a aprovação e confiança no
Governo, tanto no resultado do estado
quanto
no
nacional,
73%
dos
empresários industriais entrevistados
concordam totalmente ou parcialmente
que a situação econômica estaria pior se
não fossem as ações e políticas do
governo Bolsonaro.
E ainda, 70% concordam totalmente ou
parcialmente que as ações e políticas do
governo contribuíram para a melhoria da

economia em 2019. Na avaliação
nacional esse percentual subiu para
75%.
Questionados se o governo Bolsonaro
não ajudou a economia a crescer em
2019, 4% concordam totalmente ou
parcialmente, enquanto 68% discordam
totalmente
ou
parcialmente.
No
resultado nacional, 17% concordam
totalmente ou parcialmente e 62%
discordam totalmente ou parcialmente.

Percepção sobre a contribuição do Governo para a economia
Percentual de respostas (%)
A situação econômica estaria pior se não fossem as
ações e políticas do governo Bolsonaro

73%

3%8%

16%

Em 2019, as ações e políticas do governo Bolsonaro
contribuíram para a melhoria da economia

70%

4% 8%

18%

Concorda totalmente/parcialmente

Não concorda, nem discorda

Discorda totalmente/parcialmente

Não sabe/Não respondeu

O governo Bolsonaro não ajudou a economia a crescer
4%7%
em 2019

4

68%

Concorda totalmente/parcialmente

Não concorda, nem discorda

Discorda totalmente/parcialmente

Não sabe/Não respondeu

21%
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Empresários acreditam que o ambiente está mais seguro
para decisões de negócios
DEMANDA

QUANTIDADE
EXPORTADORA

Quanto a tomada de decisões nos
negócios, para 58% dos entrevistados o
ambiente está muito mais seguro ou
mais seguro em comparação com um
ano atrás. Resultado semelhante
ocorreu no cenário nacional em que 57%
dos empresários tiveram essa mesma
percepção.
Aqueles que acreditam que o cenário
está muito mais incerto ou mais incerto,
representam 19% contra 14% do
relatório nacional.

COMPRAS DE
MATÉRIA PRIMA

INTENÇÃO DE
INVESTIMENTO*

N° EMPREGADOS

Segurança para tomar decisões de
negócios
Percentual (%)
58%

19%

12%

Muito mais
seguro/Mais
seguro

Igual

11%

Muito mais
Não
incerto/Mais sabe/Não
incerto
respondeu

Quase metade dos empresários acreditam que as políticas
do Governo estão alinhadas aos interesses da indústria
Em relação às políticas do Governo, 45% dos empresários industriais avaliam que estão
muito alinhadas ou alinhadas aos interesses da indústria, ao passo que 3% as consideram
muito contrárias ou contrárias. Aqueles que acreditam que as políticas não estão sendo
nem contrárias e nem alinhadas aos interesses da indústria representam 26%. E um
percentual bastante expressivo, de 27%, não souberam ou não quiseram responder ao
questionamento.
No cenário nacional, 49% acreditam que as políticas do Governo estão muito alinhadas ou
alinhadas aos interesses da indústria, 5% responderam que estão muito contrárias ou
contrárias e 33% apontaram que estão nem contrárias e nem alinhadas.

Alinhamento das políticas do Governo aos interesses
da indústria
Percentual (%)
45%
27%

26%

3%
Muito alinhadas/
Alinhadas

Nem contrárias, nem
Muito
alinhadas
contrárias/Contrárias

Não sabe/Não
respondeu

Perfil da amostra: 75 indústrias
Período de coleta: de 2 a 10 de dezembro de 2019.
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