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SÃO PAULO, 20 de junho de 2012 - O otimismo acerca dos negócios na 
América Latina caiu neste trimestre. As empresas latino-americanas estão 
preocupadas com enfraquecimento da demanda, instabilidade financeira 
global, competição de empresas estrangeiras, agenda política do governo, e 
contratação de trabalhadores qualificados. 71% das empresas dizem que a 
corrupção tem impacto negativo significativo sobre os seus negócios. Ainda 
assim, tanto as contratações quanto os gastos das empresas deverão 
permanecer em alta. 
 
 
Estes são alguns dos resultados da recente pesquisa trimestral intitulada 
Panorama Global dos Negócios (CFO Survey – Global Business Outlook), 
conduzida pela Duke University,Fundação Getúlio Vargas e CFO Magazine. A 
pesquisa foi concluída no dia 06 de junho e teve a participação de 811 CFOs 
(responsável pelas decisões financeiras das empresas) de todo o mundo, 
sendo 38 da América Latina. A pesquisa versa sobre as expectativas dos 
altos executivos para as suas empresas e para a economia. (Consulte o final 



                                                                                          
 

deste comunicado para maiores informações sobre a metodologia de 
pesquisa). 

 Tendo sido conduzida por 65 trimestres consecutivos e abrangendo os EUA, 
a Ásia, a Europa e, agora também, a América Latina, esta pesquisa é a mais 
abrangente e duradoura das pesquisa realizadas com os altos executivos de 
empresas no mundo. Os resultados reportados abaixo se referem às 
empresas latino-americanas, exceto quando o contrário é indicado. 

SUMÁRIO DOS RESULTADOS 

 Nesse trimestre, 43% dos diretores financeiros (CFOs) latino-
americanos tornaram-se mais pessimistas quanto a economia de seus 
países. Apenas 27% se tornaram mais otimista. 

 Durante o próximo ano, as empresas esperam aumento dos lucros, 
despesas de capital e gastos com tecnologia de pelo menos 10%. 

 No ano, o emprego irá crescer em média mais que 5%. Oito em cada 
10 empresas dizem que estão ativamente contratando empregados.. 
Muitas empresas dizem que estão tendo dificuldade em preencher 
vagas abertas. Os CFOs estimam que os salários vão subir 8% ao 
longo do ano. 

 As empresas dizem que os preços dos seus produtos irão aumentar 
em média 6 ou 7%. 

 Corrupção tem um efeito significante sobre a economia: 71% dos 
CFOs latino-americanos dizem que a corrupção (subornos, fraudes 
etc.) prejudicam os seus negócios, provocando aumento de preços, 
queda de qualidade, menos concorrência e redução na arrecadação 
de impostos. 

 As principais preocupações dos CFOs latino-americanos estão 
relacionadas à fraca demanda por seus produtos, intensa competição, 
políticas governamentais e dificuldade em contratar e manter 
trabalhadores qualificados. 

QUEDA NO OTIMISMO  

Em relação ao último trimestre 43% dos CFOs latino-americanos dizem 
estar mais pessimistas sobre as perspectivas econômicas de seus países de 
origem. Apesar da maioria ser pessimista, 27% ainda se mantêm otimista. 

"Esse declínio do otimismo é consistente com as fracas perspectivas 
econômicas na América Latina e também nos mercados globais em que as 
empresas latino-americanas operam", disse Antônio Gledson de Carvalho, 
professor de finanças da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e co-diretor do 
Panorama Global de Negócios da América Latina. "Curiosamente, o 
otimismo dos diretores financeiros sobre suas próprias empresas continua 
forte, o que sugere que muitas empresas latino-americanas estão prontas 
para um crescimento rápido, o que pode acontecer caso ocorra uma 
melhora no panorama econômico global." 



                                                                                          
 

 

CONTRATAÇÕES, INVESTIMENTOS E DESPESAS CORPORATIVAS 
PERMANCEM EM ALTA; FIRMAS ENFRENTAM ESCASSEZ DE 

TRABALHADORES QUALIFICADOS 

Gastos corporativas das empresas latino-americanas vão continuar a 
crescer rapidamente, média de 20% nos próximos 12 meses (mediana de 
10%). A Contratação deve se manter em alta, em especial, o número de 
empregados em tempo integral deve aumentar em média 7 % no próximo 
ano (mediana de 2%). Os salários devem subir 8 % (mediana em 5%). 

"As empresas latino-americanas continuam a expandir rapidamente", disse 
Klenio Barbosa, professor de economia da FGV e co-diretor do Panorama 
Global de Negócios da América Latina. "Apesar do baixo desempenho 
econômico em outras partes do mundo, muitas empresas latino-americianas 
continuam a expandir suas operações e capacidade produtiva. Vale destacar 
que muitas dessas empresas têm encontrado dificuldade para encontrar 
funcionários com as habilidades necessárias." 

A maioria das empresas latino-americanas (72%) tem encontrado 
dificuldade para preencher os postos de trabalhos abertos. Diante disso, as 
empresas estão recorrendo a outros meios para contratar funcionários 
qualificados, como por exemplo, contratar candidatos com pouca 
experiência e treiná-los, ofertar melhores benefícios ou aumentar de 
salários. "Essas ações contribuem para uma maior inflação de salários," 
observou Barbosa. 

 

PRINCIPAIS PREOCUPAÇÕES 

CFOs latino-americanos se dizem preocupados com a capacidade de suas 
empresas manterem as margens de lucro. As fontes de pressão são a 
intensa competição de preços, o enfraquecimento da demanda e a 
instabilidade econômica global. Outras preocupações relevantes são a 
dificuldade de atrair e reter funcionários qualificados e manter a autoestima 
e a produtividade dos funcionários. 

"CFOs latino-americanos e suas empresas enfrentam uma série de desafios. 
Por um lado, tentam acompanhar o rápido crescimento de seus mercados 
internos, mas ao mesmo tempo, ajustam-se ao enfraquecimento da 
economia mundial", disse John Graham, professor de finanças da Duke’s 
Fuqua School of Business, e diretor do Panorama  
Global de Negócios, da qual a pesquisa da América Latina faz parte. "Essas 
empresas também lidam com riscos na cadeia de abastecimento e a 
dificuldade de planejamento em meio à incertezas extremas." 

 



                                                                                          
 

CORRUPÇÃO 

Corrupção é umas das principais preocupações na América Latina: 71%dos 
CFOs latino-americanos dizem que corrupção tem impacto significativo 
sobre seus negócios. A maioria dos latino-americanos entrevistados diz que 
a corrupção leva a um crescimento mais lento dos negócios, preços mais 
elevados e menor concorrência. Tais números são mais expressivos quando 
comparados aos da Ásia, onde somente 35% dos executivos afirmam que a 
corrupção é um problema importante. Por outro lado, nos EUA apenas 8 % 
dos executivos financeiros dizem que corrupção afeta os seus  negócios. 

FONTES DE FINANCIAMENTO 

CFOs latino-americanos dizem que as principais fontes de financiamento 
para suas empresas nos últimos 12 meses foram recursos internos, 
empréstimos bancários de longo prazo e emissão de títulos. Estes 
resultados são consistentes com o fato de que os mercados de crédito e 
taxas de juros não são grandes preocupações para os executivos da região. 

“É interessante notar que a disponibilidade de crédito bancário para as 
empresas latino-americanas aparentemente não foi afetada pelas recentes 
crises financeiras na Europa,” afirma Gledson de Carvalho. Isso significa que 
as empresas esperam continuar tendo acesso a fontes externas para 
financiar suas despesas de capital nos próximos 12 meses,” afirma Gledson 
de Carvalho 

 

RESULTADOS ESPECÍFICOS PARA OS EUA, ÁSIA E EUROPA 

Por favor, consulte o site www.cfosurvey.org para dos resultados nas 
demais regiões. 

------ 

Para comentários adicionais, entre em contato Luana Magalhães (FGV) no +55 11 
3284 6147/3262 4426 ou luana.magalhaes@insightnet.com.br, Gledson de 
Carvalho no +55 11 3799 7767 ou gledson.carvalho@fgv.br; ou Klenio Barbosa 
+55 11 3799 3565 ou klenio.barbosa@fgv.br, Kate O'Sullivan (CFO Magazine) no 
(617) 345-9700 (x3214) ou kateosullivan@cfo.com ou John Graham no +1 (919) 
660-7857 ou john.graham@duke.edu 
 

Os resultados detalhados, incluindo as estatísticas descritas nesse comunicado e 
resultados de pesquisas anteriores, estão disponíveis em www.cfosurvey.org.  

Sobre a pesquisa: O Panorama de Negócios na América Latina (Latin 
American Business Outlook) é uma pesquisa trimestral com executivos 
financeiros da região, parte da pesquisa Panorama Global de Negócios 
(Global Business Outlook). A pesquisa foi concluída em 06 junho de 2012, e 



                                                                                          
 

contendo respostas de 811 CFOs, incluindo 444 dos EUA, 227 da Ásia, 102 
da Europa, e 38 da América Latina. A perspectiva global de negócios tem 
sido conduzida por 65 trimestres consecutivos pela Duke University e 
revista CFO. Duke, CFO, e Fundação Getulio Vargas (FGV) realizarão em 
conjunto Panorama de Negócios na América Latina. Este é o primeiro 
trimestre da pesquisa que inclui a América Latina. A pesquisa com os CFOs 
da Europa é realizada em conjunto com a Universidade de Tilburg, na 
Holanda. Os resultados apresentados são para as empresas latino-
americanas, exceto quando o contrário é indicado. 

Um grande número de empresas (públicas e privadas, pequenas e grandes, 
em diferentes indústrias, etc) são convidadas para participar da pesquisa. A 
distribuição das características das empresas que participaram da pesquisa 
encontram-se nas tabelas online. As indústrias representadas na pesquisa 
pertencem aos seguintes setores: varejo / atacado, mineração / construção, 
fabricação, transporte / energia, comunicações / mídia, tecnologia, serviço / 
consultoria e bancos / finanças / seguros. As taxas de crescimento médias 
são ponderadas pela receita ou pelo número de empregados, por exemplo, 
uma empresa de $ 5 bilhões afeta a média tanto quanto dez empresas de $ 
500 milhões. As taxas de crescimento médias ponderadas pelas receitas são 
fornecidos para os lucros, receitas, despesas de capital, gastos com 
tecnologia e preços dos produtos. As taxas de crescimento médias 
poderadas pelo número de empregados são usados para despesas de 
saúde, produtividade, número de funcionários e empregados terceirizados. 
Os lucros, dividendos, recompra de ações e conta caixa no balanço são para 
as empresas de capital aberto. A menos que indicado, todos os outros 
números são para todas as empresas, incluindo empresas privadas de 
capital fechado. 

A Fuqua School of Business da Duke University foi fundada em 1970. A 
missão da Fuqua é educar os líderes empresariais em todo o mundo e 
promover o avanço da gestão empresarial por meio de suas pesquisas. Para 
mais informações, visite www.fuqua.duke.edu. 

A Fundação Getulio Vargas (FGV) foi fundada em 1944. A FGV é um centro de 
ensino de qualidade e excelência que dedica seus esforços ao desenvolvimento 
intelectual do Brasil.. Sua missão é avançar nas fronteiras do conhecimento na área 
das Ciências Sociais e afins, produzindo e transmitindo ideias, dados e informações, 
além de conservá-los e sistematizá-los, de modo a contribuir para o 
desenvolvimento socioeconômico do país, para a melhoria dos padrões éticos 
nacionais, para uma governança responsável e compartilhada, e para a inserção do 
país no cenário internacional. Para mais informações, visite www.fgv.br. 

CFO Publishing LLC, uma companhia do grupo Seguin Partners, é uma empresa de 
mídia voltada para as necessidades dos direotes de finanças. Em seu portfolio, 
incluiem a revista CFO, CFO.com, CFO Research Services, Metrix CFO e a 
Conferência CFO. CFO possui relacionamento de longo prazo com mais de meio 
milhão de executivos financeiros. 
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