Pesquisa Agenda 2018
Perspectivas e estratégias das empresas para
um ano decisivo e de grandes transformações

Revista Mundo Corporativo
Agenda para a retomada
A nova edição da revista eletrônica da Deloitte traz
matérias, entrevistas e vídeos que abordam as
principais tendências para a economia e o ambiente
de negócios do Brasil em 2018.
Brasil 2018
Agentes de mercado, como executivos de empresas e representantes
de associações, compartilham suas perspectivas para o País

Disposição para o investimento
A reforma trabalhista, a superação de incertezas políticas e a
necessidade das empresas se adequarem às novas tecnologias
devem melhorar a disposição para o investimento, abrindo um
novo ciclo de crescimento da indústria e da economia.
Robson Andrade, presidente da Confederação Nacional
da Indústria (CNI)

Investimentos em infraestrutura
Não há falta de recursos, há falta de bons projetos.
É possível haver desempenho melhor do setor privado nos
investimentos em infraestrutura. No entanto, o setor público
precisa ampliar os aportes.
Venilton Tadini, presidente-executivo da Associação Brasileira
da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB)

Mais transparência
Na era da transformação digital, em função das crescentes
aspirações sociais, a transparência é inevitável. As empresas
precisam sair do modo reativo para usar inteligentemente essa
onda de sorte e se diferenciarem positivamente.
Emilio Carazzai, presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa (IBGC)

Crescimento do emprego
Estamos em um momento de melhoria iminente em todas as
questões. O crescimento na parte de emprego começa devagar
e depois deslancha um pouco mais. Um ano nesse horizonte é
muito curto, mas vai começar.
Ricardo Garcia, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Relações com
Investidores (IBRI)

Recursos e oportunidades
2018 vai ser um ano obrigatoriamente melhor do que os últimos
três. Estamos em um país grande, com consumo enorme e
muitos recursos. Para o mundo do private equity, existem muitas
oportunidades em consumo, serviços, educação e saúde.
Clovis Meurer, conselheiro da Associação Brasileira de Private Equity e
Venture Capital (ABVCAP)

Recuperação no consumo
É possível perceber que parte da ociosidade da economia já está
diminuindo e que as mudanças na legislação trabalhista podem
reduzir custos das empresas. Já existe alguma recuperação no
consumo que tende a se estender para o ano que vem.
Otávio Carvalho, consultor da Associação Brasileira da Indústria de
Embalagens Plásticas Flexíveis (ABIEF)

Veja também na Mundo Corporativo

Olhar estrangeiro
Para voltar a ter uma posição de destaque no mapa do capital internacional, o Brasil
deve empreender reformas modernizantes e que reconquistem a confiança dos
investidores; infraestrutura terá papel importante nesse processo

A nova era dos projetos de capital
A transformação digital no mundo dos negócios chega com força ao setor de capital
projects, que está se reinventando para aprimorar a eficiência, a segurança e a
rentabilidade em planejamento, execução e operação de megaempreendimentos

Ator da convergência
As telecomunicações têm o papel de integrar digitalmente todos os setores da
economia, fomentando uma verdadeira revolução nos negócios pautada pela
conectividade e pela inovação; Internet das Coisas é a estrela desse movimento

Na direção do crescimento
Para lidar com as indefinições da economia e dos negócios nos últimos anos e ainda
colher um bom resultado, muitas pequenas e médias empresas revisitaram suas
estratégias, uma prática saudável e necessária quando o cenário se transforma

Menina dos olhos
Mesmo com um ambiente regulatório complexo, a América Latina continua atraente
para fusões e aquisições; a transação e o processo pós-fusão devem ser conduzidos
considerando aspectos de mercado e da cultura da organização

E mais:
• Empresas mais alertas aos riscos empresariais
• Tendências e novidades que vão impactar a sua empresa
• Estudos e pesquisas sobre o ambiente de negócios

Acesse o conteúdo da Mundo Corporativo,
disponível também em inglês
www.mundocorporativo.deloitte.com.br

Agenda 2018 – Perspectivas e
estratégias para um ano decisivo
Com o objetivo de identificar as tendências e
expectativas do mercado para 2018 – um ano que
combina a possibilidade de prosseguimento das
reformas estruturantes com o contexto de eleições
gerais –, a Deloitte foi ao mercado ouvir diretamente
das empresas o que esperam para o próximo ciclo
dos negócios.
Amostra da pesquisa
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Serviços de tecnologia e telecomunicações
Prestação de serviços às empresas
Agronegócio, alimentos e bebidas
Serviços de saúde, educação, água e saneamento
Atividades financeiras
Máquinas, equipamentos e metalurgia
Construção e serviços da construção
Indústria farmacêutica e química
Produtos de consumo
Comércio varejista e atacadista
Petróleo, gás, mineração e energia elétrica
Veículos e autopeças
Serviços de transporte e logística
Demais manufaturas1

Participação por região (em %)

Têxtil e calçados; Papel e celulose; Editorial e gráfica

1

Centro-Oeste
e Norte 4%

Nordeste 8%

Sudeste 70%
Sul 18%

Vendas e investimentos – Expectativa de melhora
Estimativa de crescimento da
receita líquida (média das respostas)

14,8%

Entre 2016 e 2017

19%

Entre 2017 e 2018

Estimativa de aumento do
investimento (média das respostas)

11,8%

Entre 2016 e 2017

15,8%

Entre 2017 e 2018

Apesar dos desafios da economia,
as empresas participantes do
levantamento estimam para o
fechamento de 2017 um crescimento
de 14,8% em sua receita líquida. Para
2018, a expectativa de aumento das
vendas é ainda maior, chegando a 19%
– resultado que sugere um otimismo do
mercado em relação ao próximo ano.
Em 2018, a retomada dos
investimentos está no radar das
organizações: se, para o fechamento
do exercício de 2017, as empresas
previram um aumento de 11,8% nos
aportes, para 2018, elas projetam um
crescimento de 15,8% em relação
ao ano anterior.

Estimativa de crescimento da receita líquida por setor (média das respostas)
Setores selecionados

Entre 2016 e 2017 Entre 2017 e 2018

Atividades financeiras
Serviços prestados às empresas
Construção e serviços de construção
Máquinas e equipamentos
Agronegócio, alimentos e bebidas

17,3%

27%

9,4%

21%

13,0%

20%

4,3%

18%

13,8%

17%

Estimativa de aumento do investimento por setor (média das respostas)
Setores selecionados

Entre 2016 e 2017 Entre 2017 e 2018

Petróleo, gás, mineração e energia elétrica

21%

32%

Indústria farmacêutica e química

1%

15%

Construção e serviços da construção

1%

11%

Destaque regional
As empresas da Região Nordeste estimam ter em 2018 um
crescimento da receita líquida de 23% em relação ao ano anterior
– quase 10 pontos percentuais acima dos 13,4% esperados por
essas organizações para 2017 em relação a 2016, e bem acima da
média das demais regiões do Brasil. Em relação a investimentos,
as empresas da região têm a expectativa de ampliar o
crescimento dos aportes de 8% em 2017 para 19% em 2018 –
um dos percentuais mais expressivos levantados no País.

13,2%

é, em média, a margem de lucro esperada
pelas organizações entrevistadas para o
fechamento dos resultados de 2017

Estratégias
A pesquisa identificou uma aposta no crescimento do consumo e,
consequentemente, na continuidade de uma retomada gradual da
economia; 56% das empresas preveem lançar novos produtos ou serviços,
um aumento de 11 pontos percentuais em relação aos 45% que indicaram
esta ação na edição anterior do levantamento.
Investimentos previstos para 2018 (em % de respondentes; respostas múltiplas)
Lançar novos produtos ou serviços

56

Substituir máquinas, equipamentos e instalações

40

Ampliar os pontos de vendas

19

Ampliar os atuais parques fabris

16

Adquirir outra empresa
Adquirir produtos ou marcas de outras empresas
Abrir novas unidades fabris
Não realizar nenhum dos investimentos acima

14
9
8
15

Destaque regional
São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e Paraná são os Estados que mais vão receber em 2018
novas unidades ou novos pontos de venda, de acordo com as
empresas entrevistadas

Em um cenário econômico desafiador, contar com uma força de trabalho
qualificada e motivada é fundamental para o sucesso das organizações.

41% dos respondentes esperam

aumentar o número de funcionários, um crescimento de 15 pontos
percentuais em relação aos 26% das empresas que tinham esta
expectativa para 2017 avaliada na edição de 2016 da pesquisa

Investimentos em capital humano

81%

irão manter os
atuais benefícios
aos funcionários

47%

irão manter
o número de
funcionários

45%

irão aumentar os
investimentos em
treinamentos para
os funcionários

42%

consideram
substituição por
profissionais mais
qualificados

Setores que mais pretendem contratar

Serviços de tecnologia
da informação e
telecomunicações

Construção
e serviços de
construção

Apenas 21% das empresas
entrevistadas consideram substituir
funcionários para reduzir custos e
somente 12% preveem diminuir o
número de funcionários.

Infraestrutura e reformas
O empresariado avalia que os investimentos em infraestrutura e as
reformas tributária e da previdência serão positivamente mais influentes
para o seu negócio do que a eleição presidencial.
Eventos com impacto positivo nos negócios em 2018
(em % de respondentes; respostas múltiplas)
Aumento dos investimentos em infraestrutura

93

Reforma tributária

84

Reforma da previdência
Eleição presidencial no Brasil

70
43

Impactos do cenário internacional
30% das empresas participantes têm dívida em moeda estrangeira.

43%

1 em cada 3

dos entrevistados acreditam
que o aumento da taxa de juros
dos Estados Unidos afetará
negativamente o seu negócio

respondentes indicou
que a desaceleração da
economia chinesa tem
impacto negativo sobre o
seu negócio

Setores que deveriam receber mais investimentos governamentais

Rodovias

Educação e
formação técnica

Energia
elétrica

Portos

Obras de
urbanização

Perspectivas
Três em cada quatro empresas consideram fazer investimentos por
identificar oportunidades relacionadas ao seu negócio – um indicador de
que, acima de tudo, acreditam nas perspectivas para a sua empresa.

10

empresas pretendem
abrir o capital na
Bolsa em 2018

63%

apontaram como motivo para
a realização de investimentos
em 2018 a expectativa da
retomada da atividade
econômica

Acesse os resultados da pesquisa
“Agenda 2018” na íntegra em
www.deloitte.com/Agenda2018
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