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As empresas ainda confiam no melhor desempenho dos setores em que atuam, mas prevêem 
crescimento mais modesto em suas áreas de atuação. Além disso, reduziram a expectativa de 
melhora em relação a seus negócios.  
 
Esse quadro foi revelado pela Pesquisa DCI, realizada em maio com 319 executivos e donos de 
empresas.  
 
O levantamento mostrou que a maioria dos empresários confia na melhora de seu setor de 
atuação. A confiança no segmento é maior nas micros (65,96%) e nas pequenas (65,94%) do que 
nas médias (60%) e grandes (56,25%).  
 
Por setor, a confiança é maior em serviços/finanças: 70,43% dos entrevistados desse segmento 
mostraram confiança no desempenho de sua área de atuação em maio.  
 
Outro setor confiante foi a indústria (com 63,27%). Há menos otimismo com o desempenho da 
área para os empresários do comércio (58,06%) e dos agronegócios (50%).  
 
Melhora mais modesta  
 
Além disso, a pesquisa mostrou que as previsões de melhora para este ano foram bem mais 
modestas em maio, comparadas aos meses anteriores.  
 
Nas micros, desapareceu o sentimento de melhora em relação ao comportamento do setor. O 
indicador já tinha despencado de 50% em março para 18,64% em abril.  
 
A redução aconteceu também nas pequenas, que previram crescimento médio de 8% em maio, 
contra 14,32% em abril.  
 
As alterações foram menores nas médias empresas, em que houve queda de 20,11% em abril 
para 16,67% em maio. As grandes aumentaram as estimativas de crescimento do setor de 10,6% 
em abril para 16,5% em maio.  
 
Por setor, a previsão de crescimento ficou praticamente estável nos agronegócios (13,28% em 
maio, em comparação aos 13,85% no mês anterior). A indústria aumentou sua previsão de 
melhora do setor de 12,71% para 18%, mas houve queda acentuada no comércio (de 8,17% para 
2,0%) e principalmente em serviços/finanças (de 22,93% para 7% em maio).  
 
Menos fé no empreendimento  
 
Em relação à proporção de melhora de seus negócios, a confiança cresceu entre as grandes, que 
previram crescimento de 25% em maio, contra 17,65% em abril.  
 
Nas médias, houve redução da estimativa de 22,90% em abril para 20,37% em maio e a 
confiança desabou nas pequenas (de 41,95% para 27,74%) e nas micros (de 54,7% para 36%).  
 
Nos setores, a previsão de melhora no próprio negócio melhorou um pouco na indústria, passando 
de 31,09% em abril para 31,69% em maio.  
 
Houve pequena redução no comércio, que em maio previu melhora média de 18,29%, contra 
18,29% em abril.  
 



O nível de melhora teve queda acentuada em serviços/finanças. Nesse segmento, a melhor média 
caiu de 41,64% em abril para 26% em maio.  
 
Nos agronegócios a redução foi ainda maior — um dado surpreendente para um setor que vem 
liderando o crescimento da economia. Em maio, a previsão média de melhora do próprio negócio 
no setor recuou para 25,02%, contra 41,25% em abril.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 10 jun. 2003. 


