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Melhorou: 32 (78%)

Piorou: 5 (12%)

Ficou igual: 4 (10%)
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1. Do ponto de vista de sua empresa, como você avalia o desenvolvimento do clima 

econômico geral/situação econômica no Brasil nos últimos 12 meses?

Melhorou

Ficou igual

Piorou



3/14

73.2% 19.5%

68.3% 22%

61% 34.1%

56.1% 34.1%

48.8% 36.6%

7.3%

9.8%

4.9%

9.8%

14.6%

2. Como você avalia o desenvolvimento dos seguintes indicadores de sua empresa no 

Brasil nos últimos 12 meses?

Aumentou Ficou igual Diminuiu 

Faturamento total

Aproveitamento da capacidade

Número de funcionários

Situação das encomendas

Volume de investimentos
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12.2%

34.1% 41.5% 12.2%

9.8%

34.1% 46.3% 9.8%

17.1%39%43.9%

24.4% 63.4% 12.2%

22%41.5%31.7%

4.9%

3. Como você avalia as seguintes questões regulamentares e de mercado do 

Brasil como local de negócios?

muito boa razoavelmente boa razoavelmente ruim muito ruim

Estabilidade política

Segurança jurídica

Redução da burocracia/redução das exigências e 

regulamentos

Previsibilidade da política econômica

Direitos trabalhistas
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2.4%

31.7% 51.2% 14.6%

53.7%

22%

24.4%

9.8%

39%

53.7%24.4%

43.9%

43.9%46.3%

31.7%

7.3%

3. Como você avalia as seguintes questões regulamentares e de mercado do 

Brasil como local de negócios?

muito boa razoavelmente boa razoavelmente ruim muito ruim

Licitações públicas

Subsídios públicos

Combate à corrupção e criminalidade

Impostos e taxas/encargos aduaneiros

Infraestrutura



6/14

7.3%

75.6% 17.1%

26.8%56.1%

48.8%

48.8%

31.7%56.1%

39%

29.3%

17.1%

2.4%

7.3%

4.9%

7.3%

4.9%

73.2%

3. Como você avalia as seguintes questões regulamentares e de mercado do 

Brasil como local de negócios?

muito boa razoavelmente boa razoavelmente ruim muito ruim

Digitalização

Disponibilidade de mão-de-obra qualificada

Acesso aos mercados de crédito e de capitais

Encargos trabalhistas

Qualidade dos fornecedores locais
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4.9%

19.5%

36.6%51.2%

7.3%

2.4% 70.7%

43.9%

58.5%

53.7%

7.3%

2.4%

7.3%

51.2%

34.1%

39%

2.4%

7.3%

3. Como você avalia as seguintes questões regulamentares e de mercado do 

Brasil como local de negócios?

muito boa razoavelmente boa razoavelmente ruim muito ruim

Disponibilidade de fornecedores locais

Comportamento de pagamento

Poder de compra

Custo das matérias primas

Consciência da qualidade



Irá melhorar: 23 (56%)

Irá piorar: 4 (10%)

Irá ficar igual: 14 (34%)

8/14

4. Do ponto de vista de sua empresa, como você avalia a evolução do clima     

econômico geral/ situação econômica no Brasil nos próximos 12 meses?

Irá melhorar

Irá ficar igual

Irá piorar
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12.2%

12.2%

9.8%

14.6%

7.3%68.3%

63.4%

46.3%

43.9%

41.5% 43.9%

46.3%

41.5%

24.4%

24.4%

5. Como você avalia o desenvolvimento dos seguintes indicadores de sua empresa no 

Brasil nos próximos 12 meses?

Faturamento total

Aproveitamento da capacidade

Número de funcionários

Situação das encomendas

Volume de investimentos

Irá aumentar Ficará igual Irá diminuir 



10/14

63.4%

43.9%

61%

58.5%

58.5% 26.8%

24.4%

2.4%

43.9%

29.3%

7.3%

2.4%

2.4%7.3%

9.8%

26.8%

17.1%

7.3%

7.3%

Informar e conversar ativamente com tomadores de decisões 

políticas/regulatórias locais sobre os interesses de sua 

empresa.

Envolvimento dos tomadores de decisões políticas locais na 

empresa (por exemplo, conselho consultivo, palestrantes, 

administração local com contatos políticos)

Envolvimento da ADVANTAGE AUSTRIA Brasil e/ou da 

Embaixada

Envolvimento de associações e grupos de interesse locais 

(associações comerciais, câmaras de comércio locais, etc.)

Concretização dos interesses jurídicos de sua empresa

6. Como você avalia a eficácia das seguintes medidas na concretização dos 

interesses de sua empresa no Brasil?

muito bom razoavelmente bom razoavelmente ruim muito ruim



Ramo de vendas de produtos ou 
serviços austríacos: 22 (53%)

Prestação de um serviço: 6 (15%)

Produção local: 13 (32%)
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7. Qual é a principal atividade de sua empresa no Brasil?

Prestação de um serviço

Produção local

Ramo de vendas de produtos 

ou serviços austríacos
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37.1% 26.8%

8. Opcional: Qual é o faturamento de sua filial?

Sem resposta

Faturamento total em milhões de euros



Bolsonaro: 22 (54%)

nenhum deles: 11 (27%)

ambos seriam bons: 5 (12%)

Lula: 3 (7%)
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9. A eleição de qual candidato presidencial seria melhor para sua empresa brasileira do 

ponto de vista econômico:

Bolsonaro

ambos seriam bons

nenhum deles

Lula



moderadamente: 13 (32%)

nada: 6 (15%)

pouco: 13 (32%)

fortemente: 9 (22%)
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10. Quanto sua filial no Brasil está sentindo os efeitos do conflito entre a Rússia e a    

Ucrânia:

muito fortemente

moderadamente

pouco

fortemente

nada


