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MENSAGEM INICIAL 

A mensuração do nível de confiança de uma economia é 

um dos elementos centrais para o processo decisório de 

qualquer executivo. Sua formação se dá pela soma das 

confianças de todos os agentes econômicos, que são 

pessoas, empresas, governos nacionais e estrangeiros, 

que no conjunto de suas expectativas determinam um 

nível de confiança para sustentar suas ações. 

Nesse contexto, o Instituto Brasileiro de Executivos de 

Finanças de São Paulo (IBEF-SP) e a Saint Paul Escola de 

Negócios, unem representatividade e rigor técnico, e 

apresentam a toda a comunidade de executivos de 

finanças e à sociedade brasileira o Índice de Confiança 

do CFO, o iCFO. 

O IBEF-SP contribuirá com sua representatividade, visto 

que a riqueza gerada pelos seus associados supera 20% 

do Produto Interno Bruto (PIB) doméstico. A Saint Paul, 

com o time acadêmico e de pesquisa de uma das 

melhores escolas para executivos do mundo. 

Juntos, temos o objetivo de apresentar à sociedade a 

perspectiva de confiança dos executivos de finanças 

na economia brasileira, nos setores produtivos da 

economia e no desempenho esperado para suas 

organizações. Assim, IBEF-SP e a Saint Paul cumprem 

seus respectivos propósitos, de contribuir com seus 

stakeholders e com a sociedade. 

Prof. Dr. José Cláudio Securato, 

presidente da Saint Paul Escola de Negócios 
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Highlights – iCFO – 1º trimestre 2017 

 

▪ O iCFO referente ao primeiro trimestre de 2017 ficou no patamar de 122,8 pontos, 

dentro de uma escala que varia de 20 a 180, sendo 100 a neutralidade quanto à 

confiança dos CFOs. Verifica-se um leve aumento no nível de otimismo dos CFOs 

entre o último trimestre de 2016 e início do ano de 2017, indo de 117,4 para 122,8 

pontos. Considerando a evolução percebida desde a primeira edição do iCFO, no 1º 

trimestre de 2016, nota-se um avanço forte de otimismo, indo de 87,4 pontos para os 

atuais 122,8.  

▪ O 1º trimestre do ano continuou apresentando um padrão relevante de otimismo: os 

três componentes do índice (ambiente macroeconômico, setor e empresa) 

apresentaram resultados acima de 100 pontos (neutralidade), indicando um otimismo 

generalizado pelos CFOs. Vale lembrar que a reversão para expectativas otimistas 

ocorreu recentemente, no 4º trimestre do ano passado.  

▪ Pela primeira vez, desde o início da pesquisa, nenhum CFO da amostra indicou 

expectativa de queda do PIB. E a expectativa média para os próximos 12 meses em 

relação às demais variáveis macroeconômicas apresentaram relevantes melhoras: 

inflação de 4,7% (ante 5,6% na edição anterior), câmbio a R$ 3,20 (ante R$ 3,40), Selic 

a 9,5% (ante 11,3%) e crescimento de 0,6% no PIB (ante aumento de 0,1%).  

▪ Nesta edição, chama a atenção a perda de importância da inflação como fator 

determinante nas decisões de investimentos dos CFOs. Na edição anterior (4º trimestre 

2016), o fator Inflação era considerado muito importante pelos respondentes, com 

frequência de 41%, e passou a apenas 29% nesta edição. Anteriormente, os efeitos 

inflacionários eram considerados muito importantes, e agora passaram a ter 

majoritariamente média importância na visão dos CFOs.  

▪ O principal fator determinante nas decisões de investimentos continua sendo 

crescimento do mercado interno (fator de maior importância para 87% dos CFOs), além 

dos fatores relacionados a intervenções governamentais na economia real – Custo 

Operacional, Carga Tributária e Aspectos Regulatórios (elencados como aspectos 

importantes para 80%, 75% e 73% dos CFOs, respectivamente).  

▪ Apesar de vários indicadores sugerirem a retomada de confiança no ambiente 

econômico brasileiro, isso ainda não tende a ser convertido, na visão dos CFOs, em 

maior nível de empregabilidade nas suas empresas. Há ao longo dos últimos três 

trimestres uma nítida manutenção das expectativas quanto a novas contratações, não 

indicando que os CFOs esperem maiores contratações, e sim apenas majoritariamente 

manutenção de quadros.  

▪ Essas evidências sinalizam para 2017 um ambiente propício à retomada de crescimento 

e um potencial para continuidade de saída da crise, na percepção dos CFOs.  
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2. O índice de confiança do CFO - iCFO 

 

O iCFO tem como objetivo captar a confiança dos CFOs quanto ao desempenho futuro do 

país e dos negócios no Brasil. Para tanto são verificadas as suas expectativas quanto a 

macroeconomia, o seu setor de atuação e a sua empresa de atuação, para os próximos 12 

meses. A periodicidade do iCFO é trimestral e essa edição se refere ao primeiro trimestre 

de 2017. 

 

 
 

O iCFO referente ao primeiro trimestre de 2017 ficou no patamar de 122,8 pontos, dentro de 

uma escala que varia de 20 a 180, sendo 100 a neutralidade quanto à confiança dos CFOs. 

Verifica-se um leve aumento no nível de otimismo dos CFOs entre o último trimestre de 

2016 e início do ano de 2017, indo de 117,4 para 122,8 pontos. Considerando a evolução 

desde a primeira edição do iCFO, referente ao 1º trimestre de 2016, verifica-se uma 

constante tendência de alta no índice, indicando um aumento no nível de otimismo dos 

CFOs que vem crescendo ininterruptamente, ainda que paulatinamente. O crescimento 

médio do índice ficou em 8,9% (CAGR do iCFO desde o primeiro trimestre de 2016). Nota-

se, portanto, que o CFO permanece otimista em relação ao desempenho futuro do país, 

setor e empresa para os próximos 12 meses.  

 

O iCFO é composto por 3 diferentes indicadores, que têm o objetivo de capturar 3 distintas 

dimensões da percepção da confiança dos respondentes:  

 

i. iCFOM: índice de confiança em relação à macroeconomia; 

ii. iCFOS: índice de confiança em relação ao setor de atuação de sua empresa; 

iii. iCFOE: índice de confiança em relação à empresa em que atua. 
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O gráfico acima apresenta as magnitudes dos três componentes do iCFO, bem como sua 

evolução em relação às edições anteriores. Com base na análise do gráfico, percebe-se que 

todos os componentes do iCFO tiveram variação positiva no período, indicando tendência 

otimista para os três indicadores.  

 

Pela segunda vez no histórico da pesquisa, os três componentes do iCFO encontram-se em 

estágio otimista - as perspectivas para os próximos 12 meses encontram-se acima da 

neutralidade (100 pontos) no que se refere à economia, setor e também empresa, reforçando 

o otimismo continuado dos CFOs.  

 

O componente iCFOM manteve a perspectiva otimista, dando continuidade à tendência de alta. 

Desde a primeira edição referente ao 1º trimestre de 2016, nota-se o indicador indo de 43,8 

para 121,2 (1º trimestre de 2017), em um crescimento médio ao trimestre de 29%, 

extremamente elevado. Verifica-se uma forte retomada da confiança na economia brasileira ao 

longo desse período, o que se reflete em uma melhora generalizada nas perspectivas quanto a 

diversos indicadores ao longo do período, como PIB, inflação, taxas de juros e outros.  

 

Para a avaliação dos CFOs quanto ao desempenho futuro do setor em que atuam, nota-se 

também uma melhora no patamar do indicador. O indicador passou de 115,6 para 121,3 dentre 

os últimos dois trimestres. Nesse quesito, verifica-se a continuidade do leve otimismo quanto 
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ao desempenho para os próximos 12 meses, efeito esse que já vem se configurando desde o 

terceiro trimestre de 2016.  

 

Por fim, para o componente relacionado ao desempenho das empresas, o iCFOE , verifica-se 

também leve crescimento, com o índice passando dos 123 para 126 pontos entre os dois 

últimos trimestres. Mantém-se aqui o alto nível de otimismo.  

 

Como já vem sendo ressaltado para todas as demais edições do iCFO, nota-se que há um 

padrão de comportamento dos respondentes: o nível de otimismo é sempre crescente, 

conforme a amostra se torna mais específica. Ou seja, quando se considera o ambiente 

macroeconômico, os CFOs apresentam o menor nível de otimismo. As expectativas em relação 

ao seu setor de atuação, por sua vez, já se mostram mais otimistas. Por fim, as percepções 

quanto à própria empresa são bastante otimistas. Essa tendência crescente em nível de 

otimismo – para quaisquer das edições levantadas – indicam que os CFOs apresentam um 

padrão de comportamento em suas avaliações: quanto mais específico e próximo da própria 

realidade, maior o nível de otimismo em relação ao sucesso dos empreendimentos. Trata-se de 

um viés de otimismo em relação a projetos com que se envolvem pessoalmente, viés este 

altamente documentado na literatura e muito comum mesmo dentre os profissionais mais 

racionais, grupo no qual tipicamente se encontram os CFOs.  

 

 

 

 

3. Relatório analítico  

 

A. Principais preocupações da liderança 
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No primeiro trimestre foram verificadas algumas modificações relevantes nas preocupações da 

liderança quando comparadas às do quarto trimestre do ano anterior. As principais foram: 

 

i. Verificou-se nessa edição uma conclusão interessante quanto aos efeitos 

inflacionários: pela primeira vez dentre todas as edições do iCFO, as preocupações 

dos CFOs quanto à inflação tendem a ser próximas de zero. Anteriormente, as 

preocupações com efeitos inflacionários eram existentes, com frequência oscilando 

de 1% a 5% (considerando todas as edições). O nível de preocupação quanto à 

inflação vem sendo de fato decrescente a cada trimestre, mas chama a atenção a 

frequência nula identificada para o fator nesta edição. Esse é um bom indício de 

retomada da confiança dos CFOs na estabilidade econômica do país, sendo mais um 

indicador da expectativa de recuperação após períodos de crise.  

 

ii. As preocupações em relação ao ambiente político, que antes ocupavam o segundo 

lugar dentre as maiores preocupações dos CFOs, passaram para a terceira colocação, 

em um empate técnico com o quesito de aspectos regulatórios. Salientamos que 

ainda se trata de um fator bastante relevante, que aparece como ponto de 

preocupação com frequência de 10,5%. Ainda assim, esta leve alteração é um indício 

de que, com o desenrolar de fatos e avanços recentes no ambiente político, há a 

possibilidade de que os CFOs redirecionem parte de sua atenção para outros fatores 

críticos.  

 

iii. Apesar da melhora no otimismo dos CFOs quanto à macroeconomia – conforme 

discutido anteriormente na análise do iCFOM, nota-se que os respondentes 

continuam preocupados com a demanda do mercado interno, que apresentou 

17,3% na frequência de respostas, ante 24,3% no trimestre anterior. 

 

iv. Por fim, outros fatores que mantém relevância dentre as preocupações dos CFOs são 

competitividade e aspectos regulatórios, fatores esses que também apresentaram 

representatividade elevada em edições anteriores da pesquisa. 

 

v. Em virtude da relevante participação de empresas internacionalizadas da formação 

da base de respondentes (71% dos respondentes atuam em empresas 

internacionalizadas), chama a atenção o baixo nível de preocupação em relação à 

demanda do mercado externo. Esse efeito pode estar relacionado à maior 

preocupação relativa dos respondentes em relação a dificuldades internas ainda 

vividas no atual momento por que passa o país.  
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B. Expectativas macroeconômicas 

 

 

 

  Resultados 1º trimestre 2017 Resultados 4º trimestre 2016 

  IPCA 

Taxa de 

Câmbio 

(R$/US$) 

Selic 

Meta 
PIB IPCA 

Taxa de 

Câmbio 

(R$/US$) 

Selic Meta PIB 

MÉDIA 4,7% 3,2 9,5% 0,6% 5,6% 3,4 11,3% 0,1% 

DESVIO 1,0% 0,2 1,0% 0,6% 1,0% 0,2 1,8% 1,4% 

COEFICIENTE DE 

VARIAÇÃO 
0,2 0,0 0,1 0,9 0,2  0,1  0,2  9,9  

 

 

Verifica-se a continuidade da melhora nas expectativas para as variáveis macroeconômicas ao longo do 

último trimestre. Chamam atenção, em especial, os efeitos verificados para PIB, taxa Selic e inflação. Em 

relação ao crescimento do PIB as expectativas foram revisadas para cima, e espera-se que haja um 

crescimento de 0,6% para o PIB nos próximos 12 meses – frente à expectativa de aumento de 0,1% no 

trimestre anterior. O desvio padrão das respostas em relação a esse indicador diminuiu bastante, 

evidenciando a homogeneização dessa tendência otimista entre os respondentes. Essa maior 

homogeneização pode ser especialmente evidenciada através da análise do coeficiente de variação, que 

passou de 9,9 na edição do 4º trimestre de 2016, para 0,9 nesta edição, indicando uma forte redução 

no nível de discordância dos respondentes quanto ao desempenho do PIB para os próximos 12 meses. 

Além disso, pela primeira vez dentre todas as edições do iCFO, verificou-se que nenhum respondente  

apresentou expectativa de redução no PIB. A pior expectativa no trimestre, para 21,8% dos 

respondentes, é de 0% de crescimento do PIB, enquanto a mais otimista das expectativas é de 2,8% de 

crescimento do PIB para os próximos 12 meses. Já para a edição anterior (4º trimestre de 2016) 15,8% 

dos respondentes esperavam queda no PIB (crescimento negativo), com a mais pessimista das 

expectativas sendo de 4% de queda, e a mais otimista sendo de 2% de crescimento. 

 

Para a taxa Selic houve queda de 1,7 pontos percentuais nas expectativas para os próximos 12 meses, 

chegando a 9,5%, ante 11,3% na edição anterior. Além disso, continua havendo redução nas 

expectativas inflacionárias para o próximo ano, passando para 4,7% de IPCA, ante 5,6% no trimestre 

anterior. Em relação ao câmbio, verifica-se aproximada estabilidade nas expectativas, na magnitude de 

3,2 R$/US$ para o próximo ano.  
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C. Perspectivas de investimentos 

 

I. Fatores determinantes nas decisões de investimentos 

 

 
 

Os principais fatores determinantes nas decisões de investimentos sofreram poucas modificações em 

relação à edição anterior da pesquisa, e os 4 fatores mais relevantes para mais de 70% dos respondentes 

continuam sendo: Crescimento do mercado interno, Custo Operacional, Carga tributária e Aspectos 

regulatórios. Destaca-se novamente a importância e a preocupação das empresas quanto a fatores 

relacionados a intervenções governamentais na economia real (Carga tributária e Aspectos 

regulatórios), que estão dentre as 4 maiores preocupações, com consistência ao longo de todas as 

edições da pesquisa.  

 

Além disso, ressalta-se a queda da preocupação quanto ao nível de inadimplência, uma vez que Risco 

de crédito passou a ser indicado como “muito importante” por 49% dos respondentes, ante 60% do 

trimestre anterior. Esse efeito também pode estar associado às expectativas de maior estabilidade 

econômica em um movimento de retomada da confiança após períodos de crise.  

 

Chama a atenção a perda de importância da taxa de juros interna (Selic Meta) e da taxa de inflação 

como fatores determinantes nas decisões de investimentos dos CFOs. Na edição anterior (4º trimestre 

2016), os fatores Taxa Selic e Inflação eram considerados muito importantes pelos respondentes com 

frequência de 55% e 41%, respectivamente. Nesta edição, são considerados como muito importantes 

por apenas 38% e 29%, respectivamente. Verificou-se, portanto, para os dois fatores, que houve uma 

queda de importância atribuída pelos CFOs. No caso dos efeitos inflacionários essa movimentação foi 

ainda mais acentuada: antes eram considerados muito importantes, e agora passaram a ter 
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majoritariamente média importância. Esse efeito corrobora outras conclusões evidenciadas nesta 

edição, como o fato de que questões inflacionárias deixaram de ser uma preocupação dos CFOs.  

 

Conforme pesquisa anterior, fatores relacionados ao mercado internacional (Crescimento do mercado 

externo e Taxas de juros do mercado internacional) foram identificados como Pouco importantes ou 

Sem importância com bastante frequência (44% e 48%, respectivamente). Esse fato chama a atenção, 

pois 71% das empresas que participaram dessa edição do iCFO são internacionalizadas, o que reforça 

a importância do mercado doméstico para as decisões de investimentos.  

 

 

II. Destino dos investimentos 

 

 

O gráfico acima mostra que a expectativa dos CFOs quanto ao destino dos investimentos apresenta 

relativa pulverização, o que é condizente com a formação da base de respondentes, composta por 

empresas dos mais diferentes segmentos da economia. As principais considerações a esse respeito são: 

 

▪ O primeiro destino dos investimentos continua sendo a Ampliação da capacidade instalada, com 

22,0% das frequências. Se considerarmos esse efeito em conjunto com Abertura de novas 

unidades/lojas, chega-se à intenção de destinar 26,9% dos recursos para ampliação de capacidade, 

indicando o otimismo dos CFOs e a retomada dos investimentos orientados ao crescimento. Esse 

destino representou um aumento de 1,2 p.p. em relação à sua importância na edição anterior.  

▪ O segundo lugar para destino de recursos são os investimentos em TI, com 21,7% de frequência. 

Salienta-se que este já era um fator bastante importante, e continua com destaque como fator de 

preocupação dos CFOs para aumento de produtividade nos negócios. Trata-se de um indício de 

que os CFOs se preocupam não apenas com o crescimento em volumes, mas também com o 

crescimento eficiente, alinhados à busca por otimização de custos e ganhos de margens. 

▪ Por fim chama a atenção a perda de fôlego verificado para Fusões e Aquisições como destino de 

investimentos, com 4,0% dos destinos no 1º trimestre de 2017, ante 8,1% no trimestre anterior. Essa 
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variação indica uma leve queda nas expectativas de investimentos dessa natureza, o que pode 

representar um indício de maior lentidão na retomada das operações no Mercado de Capitais.  

 

 

 

 

 

Esses efeitos e demais variações em relação à mesma pesquisa no trimestre anterior podem ser 

analisados na tabela a seguir, que sintetiza as principais considerações. 

 

DESTINO DOS INVESTIMENTOS 1T17 4T16 Variação 

Ampliação da capacidade instalada 22,0% 22,6% -0,6 p.p. 

Investimento em TI 21,7% 20,1% 1,6 p.p. 

Novas linhas / unidades de negócios 13,9% 13,4% 0,5 p.p. 

Pesquisa e desenvolvimento (P&D) 13,8% 11,5% 2,3 p.p. 

Aquisição/modificações de terrenos, imóveis e veículos 5,0% 6,6% -1,6 p.p. 

Abertura de novas unidades/lojas 4,9% 3,1% 1,8 p.p. 

Fusões e aquisições 4,0% 8,1% -4,1 p.p. 

Outros 14,6% 14,7% -0,1 p.p. 

 

 

III. Variações no quadro de funcionários e terceiros 

 

O gráfico abaixo compara as expectativas de variação no quadro de funcionários / terceirizados.  

 

 

Neste quesito verifica-se uma relativa estabilidade das expectativas quando comparados os resultados 

da pesquisa nos trimestres anteriores. Os CFOs passaram de uma postura pessimista (redução de 

quadros) para uma postura neutra (manutenção de quadros). Esse perfil mais otimista de respostas que 

teve inicio no terceiro trimestre de 2016 se manteve estável até o 1º trimestre de 2017, com apenas 
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19,8% dos respondentes indicando intenções de cortes em quadro para o próximo ano. No entanto, 

vale ressaltar que a tendência é de manutenção, e não tanto aumento de quadros, uma vez que apenas 

23,7% dos respondentes indicam intenção de voltar a contratar em 2017.  

 

Esse é um indicativo de que, apesar de vários indicadores sugerirem a retomada de confiança no 

ambiente econômico brasileiro, isso ainda não tende a ser convertido, na visão dos CFOs, em maior 

nível de empregabilidade nas suas empresas. Essa manutenção das expectativas quando a novas 

contratações sugere que há ainda espaço, ao longo dos próximos períodos, para maior retomada dos 

investimentos e expansão nas empresas.  

 

 

 

 

D. Perspectivas de financiamentos 

 

I. Origens de recursos para o Financiamento dos Investimentos (CAPEX) 

 
 

Em relação às fontes de financiamentos, ao se somar Reinvestimentos de lucros, Aporte de capital dos 

sócios e emissões de ações, totaliza-se 36,0% das frequências totais, indicando que o uso de capital 

próprio é a primeira opção que mais aparece nas respostas dos CFOs como fontes de financiamentos 

dos investimentos para os próximos doze meses (ante 38% na edição anterior). Os endividamentos 

(Emissões de dívidas nos mercados locais e internacionais com Empréstimos bancários) se encontram 

na segunda posição, com 28,7% das frequências de origem de recursos para financiamento dos 

investimentos (ante 25,6% na edição anterior). Por fim, aparecem o uso de Recursos em caixa, com 

25,7% das frequências (ante 27,3%), e as Operações estruturadas, com 9,6% (ante 9,1%).  

 

Em relação aos resultados obtidos para esse quesito na edição anterior, pode-se destacar uma variação 

como sendo relevante: contrastando importância do capital próprio com endividamento, nota-se um 

ligeiro crescimento da origem do funding em endividamentos. Esse movimento pode ser considerado 

condizente com as expectativas dos respondentes de queda em taxas de juros – Selic. 
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ORIGEM DOS INVESTIMENTOS 1T17 4T16 Variação 

Recursos em caixa 25,7% 27,3% -1,6 p.p. 

Reinvestimentos de lucros 22,1% 19,8% 2,3 p.p. 

Empréstimos bancários 19,1% 15,7% 3,4 p.p. 

Aportes de capital de sócios 13,2% 15,7% -2,5 p.p. 

Operações estruturadas 9,6% 9,1% 0,5 p.p. 

Emissões de dívidas no mercado doméstico 6,6% 5,0% 1,6 p.p. 

Emissões de dívidas no mercado internacional 2,9% 5,0% -2,1 p.p. 

Emissões de ações no mercado doméstico 0,7% 1,7% -1,0 p.p. 

Emissão de ações no mercado internacional 0,0% 0,8% -0,8 p.p. 

 

 

 

O fato do uso de Recursos em caixa e o uso de capital próprio somarem 61,8% das expectativas de usos 

de fontes de financiamentos (ante 65,3% na edição anterior) pode ser entendido como um importante 

sinalizador do conservadorismo nas decisões de estrutura de financiamento de projetos para os 

próximos períodos. No entanto, verifica-se que há uma leve queda de 3,6 p.p. na magnitude dessas 

origens, o que pode sinalizar a retomada de fôlego do mercado de crédito no país a médio e longo 

prazo.  

 

No que se refere ao custo do endividamento, não foram identificadas variações relevantes nas 

expectativas dos CFOs em relação àquelas do trimestre anterior. Conforme pode ser observado no 

gráfico abaixo, o 4º trimestre de 2016 foi um ponto de inflexão quanto a custo de capital: indo de uma 

situação de incerteza (equilíbrio das expectativas dos CFOs dentre redução, manutenção e aumento no 

custo de capital), para uma maior segurança nas quedas das taxas de juros e custo de captação, com 

apenas 7,8% esperando o aumento no custo de capital, ante 32,5% no 3º trimestre. Para a primeira 

edição de 2017, por sua vez, nota-se que o perfil das expectativas se mantiveram constantes em relação 

a esse ponto de inflexão, e os respondentes continuam esperando majoritariamente manutenção ou 

redução no custo de capital.  
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Apesar dessa continuidade nas expectativas quanto ao custo de capital, chama a atenção que os CFOs 

reduziram suas expectativas para taxa Selic neste último trimestre, mas isso não foi revertido em maior 

expectativa de queda no custo de capital das empresas. Esse pode ser um indício de que os CFOs crêem 

que, apesar das quedas nas taxas básicas da economia, não necessariamente isso será revertido ainda 

nos próximos doze meses em reduções nas taxas praticadas no mercado de crédito.  

 

 

 

 

 

E. Perspectivas de resultados – nível setor e nível empresa 

 

Os gráficos abaixo contrastam as perspectivas dos CFOs verificadas na pesquisa referente 

ao 1º trimestre de 2017 com aquelas referentes ao 4º trimestre de 2016: 
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Fica evidente nos gráficos o alto nível de confiança dos CFOs quanto às suas expectativas para as 

receitas dos próximos 12 meses, tanto em nível setorial quanto em nível de empresa (gráfico abaixo).  

 

Também para esses quesitos nota-se relativa estabilidade nas expectativas dos CFOs no período, com 

manutenção nos fortes níveis de otimismo tanto em relação às receitas setoriais, quanto às receitas de 

suas empresas. No que se refere ao crescimento das receitas setoriais, nota-se uma concentração ainda 

maior em expectativas otimistas, na medida em que as expectativas de redução nas receitas caíram de 

19% para 9,1% nesta última edição. Esse efeito reforça uma tendência que já vem se configurando 

fortemente desde edições passadas.  

 

 

  
 

 

 

Já em relação às receitas das empresas, houve uma ligeira modificação nas expectativas dos CFOs, com 

o pessimismo saindo de mínimos 5,2% para 9,1% nas expectativas de redução em receitas das empresas.  

 

A expectativa de evolução do nível de preços para o setor de atuação é, em geral, de aumento: 52,7% 

dos CFOs têm expectativa de aumento do nível de preços (ante 41,4% do período anterior), enquanto 

apenas 9,1% esperam redução de preços (ante 17,2% do trimestre anterior). Considerando que: 

(i) a inflação perdeu relevância dentre as principais preocupações da liderança (conforme 

apresentado anteriormente no relatório analítico), e as expectativas de inflação dadas pelo 

IPCA estão em queda na percepção dos CFOs, e que  

(ii) houve uma leve diminuição no otimismo em relação ao crescimento das receitas das 

empresas dos respondentes 

tem-se um potencial indício de que a variação de preços será direcionada para recomposição das 

perdas de margem ocorridas por diversos segmentos nos períodos anteriores, e não por evolução 

inflacionária ou aumento de receita. 

 

Conforme já percebido anteriormente, os respondentes são mais otimistas em relação ao desempenho 

de suas próprias empresas do que em relação ao desempenho de seu setor. Esse efeito é nítido quando 
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70,9% dos respondentes acreditam em aumento das receitas para as suas empesas nos próximos 12 

meses, enquanto 63,6% esperam que as receitas de seus setores cresçam. Isso significa que 

aproximadamente 7,3 p.p. (70,9% menos 63,6%) dos respondentes acreditam que sua empresa terá um 

incremento de receita enquanto seu setor não o vivenciará na mesma medida.  

 

 

 

 

Por fim, no que se refere às expectativas quanto a rentabilidade de suas empresas para os próximos 12 

meses, os respondentes permanecem otimistas. Em relação à edição anterior, mais respondentes 

esperam crescimento do ROE (62,0% ante 55,4% anteriormente). Por outro lado, a quantidade de 

respondentes pessimistas também aumentou ligeiramente, o que pode ser considerada uma correção 

no nível de otimismo passado, com 10,0% esperando redução ante 5,4% no 4º trimestre de 2016.  
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