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RESUMO EXECUTIVO
POPULAÇÃO BRASILEIRA CONSIDERA QUE INDÚSTRIA
FORTE DEVE SER PRIORIDADE PARA O PAÍS
Gráfico 1 - Grau de concordância de frases sobre a
importância da indústria
Percentual de respostas (%)

Os brasileiros consideram a indústria como
um setor importante para o crescimento
econômico e acreditam que a indústria
nacional merece mais apoio. Nove em cada dez
brasileiros concordam totalmente ou em parte
que ter uma indústria forte deve ser prioridade
para o país. A percepção de 97% da população
é que, para a economia do Brasil crescer, é
necessário que a indústria também cresça e
94% concordam totalmente ou em parte que o
Brasil precisa investir mais em sua indústria.

“Para a economia crescer é preciso que
a indústria também cresça”

211
14

83

“Ter uma indústria forte deve ser prioridade para o país”

5

Mais de nove em cada dez brasileiros
consideram que a indústria é importante ou
muito importante para a criação de empregos,
para o crescimento econômico, para a melhoria
do padrão de vida, e para a inovação.

31

18
72

A indústria foi eleita pela população, em
conjunto com a agropecuária, como os
setores mais importantes para o crescimento
econômico do Brasil. A indústria foi citada
como o setor mais importante por 24%
dos brasileiros, enquanto a agricultura foi
mencionada por 22%.

Concorda totalmente
Concorda em parte
Discorda em parte
Discorda totalmente
Não sabe/Não respondeu
Nota: A soma dos percentuais pode diferir de 100%
por questões de arredondamento.
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A maioria dos brasileiros concorda totalmente
ou em parte que a indústria brasileira enfrenta
custos elevados (85%) e que é prejudicada pela
concorrência com produtos importados (79%).
Apesar de reconhecer as dificuldades enfrentadas
pela indústria, 68% concordam totalmente ou em
parte que a indústria brasileira é capaz de concorrer
com as indústrias de outros países e 66%, que a
indústria brasileira é moderna.

salários melhores que as demais empresas (55%
de concordância). Mais de metade da população
também vê os trabalhadores da indústria como mais
qualificados que os das demais empresas (52%).
Apesar da percepção positiva sobre o emprego
industrial, o comércio é considerado o setor
preferido para iniciar uma carreira profissional por
22% da população. A indústria aparece em segundo
lugar (com 16%), praticamente empatada com a
administração pública (14%).

Os empregos na indústria são vistos pela maioria
da população como mais gratificantes que os dos
demais setores (concordância de 60%), e com
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1

IMPORTÂNCIA DA INDÚSTRIA

População considera a indústria e a agropecuária como os setores
mais importantes para crescimento econômico
Quando questionados quais os setores mais
importantes para que a economia do Brasil cresça,
24% dos brasileiros citaram a indústria e 22%
citaram a agropecuária. Esses dois setores estão
empatados tecnicamente dentro da margem de
erro da pesquisa. Em terceiro lugar, aparece o
comércio, mencionado por 16% da população.

citada por 33% da população como o setor mais
importante para o crescimento da economia. Naquele
ano, a agropecuária foi citada por 17% dos brasileiros.
Entre 2014 e 2020, a indústria perdeu 9 pontos
percentuais de citações, enquanto a agropecuária
ganhou 5 pontos percentuais. Outro setor que
ganhou participação foi o comércio, que passou de
10%, em 2014, para 16% em 2020.

Em pesquisa semelhante realizada em 2014, a
indústria se encontrava isolada em primeiro lugar,

Gráfico 2 - Setor mais importante para que a economia do Brasil cresça
Percentual de respostas (%)
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Há diferenças regionais significativas na opinião
dos brasileiros.

brasileiros. Em seguida, aparece a agropecuária,
com 18% de citações.

Na região Sul, a agropecuária aparece isolada
em primeiro lugar como a atividade econômica
mais importante para que a economia cresça,
mencionada por 34% da população. Nesta região, a
indústria é considerada a mais importante por 23%.

Nas regiões Norte/Centro-Oeste a agropecuária
e a indústria se encontram empatadas
tecnicamente em primeiro lugar, dentro da
margem de erro da pesquisa.
Na região Nordeste, há um empate dentro da
margem de erro entre indústria, com 22% de
citações, agropecuária, com 21%, e comércio,
com 20% de citações. Essa é a região em que o
comércio é o mais citado.

Na região Sudeste, a indústria aparece isolada em
primeiro lugar como o setor mais importante para
o crescimento econômico, citada por 24% dos

Gráfico 3 - Setor mais importante para que a economia do Brasil cresça
Percentual de respostas, por região (%)
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Nota: Estão representados no gráfico apenas os setores com maior percentual de citações. Para os dados completos da pesquisa por região, consulte a
tabela de dados.
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População acredita que crescimento da indústria é necessário e que
uma indústria forte deve ser prioridade
Entre os brasileiros, 97% concordam totalmente
ou em parte que para a economia do país crescer,
é necessário que a indústria também cresça. A
maioria (90%) também concorda totalmente
ou em parte que uma indústria forte deve
ser prioridade para o país. Os que concordam
totalmente ou em parte que uma indústria fraca
é ruim para a população do país são 84%. A maior

parte da população (81%) também concorda que
o aumento das exportações de nossa indústria
gera mais empregos no Brasil.
Diante dessa percepção de importância do
setor industrial, 94% dos brasileiros concordam,
totalmente ou em parte, que o Brasil precisa
investir mais em sua indústria.

Gráfico 4 - Grau de concordância com frases sobre a importância da indústria
Percentual de respostas (%)
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Nota: A soma dos percentuais pode ser diferente de 100% por questões de arredondamento.

Entre 2014 e 2020 a percepção de importância
da indústria aumentou, em especial devido ao
aumento dos que concordam totalmente com
as afirmativas apresentadas. Os que concordam
totalmente com a afirmativa “para a economia
do país crescer é preciso que a indústria também
cresça”, por exemplo, passaram de 55% para 83%
da população no período.

crescimento significativo da concordância total.
Isso se verifica na afirmação “ter uma indústria
fraca é ruim para a população do país”, cuja soma
de concorda parcialmente e concorda totalmente
permanece em 84%, mas a concordância total
apresenta crescimento de 19 pontos percentuais.
O mesmo ocorre na afirmativa “o aumento
das exportações de nossa indústria gera mais
empregos no Brasil”. Apesar de ter caído de 83%
para 81% na soma do “concorda totalmente” com o
“concorda em parte”, a concordância total cresceu
13 pontos percentuais.

Mesmo nas afirmações em que a soma da
concordância total com a concordância parcial
permaneceu estável em relação a 2014, há
11
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Gráfico 5 - Grau de concordância com frases sobre a importância da indústria – comparação com 2014
Percentual de respostas “concorda totalmente” e “concorda em parte” (%)
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Nota: O gráfico apresenta apenas os percentuais de concordância total e concordância parcial com as afirmações. Para os dados completos das
pesquisas, acesse as tabelas de dados.

Cerca de nove em cada dez brasileiros consideram a indústria
importante em diversos aspectos de desenvolvimento econômico
Entre os brasileiros, 98% acreditam que a
indústria é muito importante ou importante
para a criação de empregos; 96%, que é muito
importante ou importante para o crescimento
econômico; 95%, para a melhoria do padrão
de vida; 93%, para a inovação; 90% para

as exportações e 87% para a redução das
desigualdades regionais.
Não se verificou mudança significativa entre 2014 e
2020 nas respostas de grau de importância da indústria
para esses aspectos do desenvolvimento econômico.

Gráfico 6 - Grau de importância da indústria sobre aspectos de desenvolvimento econômico
Percentual de respostas (%)
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Nota: A soma dos percentuais pode ser diferente de 100% devido ao arredondamento.
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2

COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA

Brasileiros reconhecem dificuldades da indústria brasileira
Entre os brasileiros, 85% concordam totalmente
ou em parte que a indústria brasileira enfrenta
custos elevados, e 79% concordam totalmente ou
em parte que a indústria brasileira é prejudicada
pela concorrência com produtos importados.

Seis em cada dez brasileiros concordam
totalmente ou em parte que a indústria brasileira
está desaparecendo, mas quase quatro em cada
dez discordam dessa afirmação.

Gráfico 7 - Grau de concordância com frases sobre as dificuldades enfrentadas pela indústria brasileira
Percentual de respostas (%)
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Nota: A soma dos percentuais pode ser diferente de 100% devido ao arredondamento.

Cerca de dois em cada três brasileiros consideram a indústria brasileira
moderna e capaz de concorrer com as indústrias de outros países
Apesar de reconhecer os problemas enfrentados
pela Indústria brasileira, 68% concordam
totalmente ou em parte que a Indústria brasileira
é capaz de concorrer com as de outros países. Em
2014, 71% concordavam total ou parcialmente
com essa afirmativa, de modo que se verifica uma
oscilação para baixo, mas dentro da margem de
erro da pesquisa.

Dois em cada três brasileiros (66%) concordam
totalmente ou em parte que a indústria brasileira
é moderna. Nessa afirmativa há uma queda de
oito pontos percentuais na concordância total ou
parcial em relação a 2014 (74%).
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Gráfico 8 - Grau de concordância com frases sobre a indústria brasileira
Percentual de respostas (%)
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Nota: A soma dos percentuais pode ser diferente de 100% devido ao arredondamento.
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3

EMPREGO NA INDÚSTRIA

Maioria da população vê emprego na indústria positivamente
Oito em cada dez brasileiros (80%) concordam
totalmente ou em parte que encorajariam seus
filhos a buscar uma carreira na indústria. Se verifica
um crescimento de seis pontos percentuais na
concordância total ou parcial com essa afirmativa
em relação a 2014, quando era 74%.

Outra afirmativa que apresentou redução na
concordância total ou parcial é a de que as
indústrias pagam melhores salários que as
demais empresas. Em 2014, 60% concordavam
total ou parcialmente com a afirmativa,
percentual que caiu para 55% em 2020.

Seis em cada dez brasileiros (60%) concordam
totalmente ou em parte que os empregos na
indústria são mais gratificantes que os dos demais
setores, percentual que caiu quatro pontos
percentuais (no limite da margem de erro) em
relação a 2014, quando era 64%.

Também sofreu redução na concordância
em relação à 2014 a afirmativa de que os
trabalhadores da indústria são mais qualificados
que os das demais empresas. Em 2014, 58%
concordavam total ou parcialmente com a
afirmativa, percentual que caiu para 52% em 2020.

Gráfico 9 - Grau de concordância com afirmações sobre emprego na indústria
Percentual de respostas (%)
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Quanto maior a idade dos respondentes, maior
o percentual que concorda que encorajaria seus
filhos a buscar uma carreira na indústria. Entre os
brasileiros com 55 anos ou mais, 88% concordam
total ou parcialmente com a afirmativa, percentual
que cai com a idade para 73% entre os que
possuem entre 16 e 24 anos.

Enquanto 52% dos brasileiros com idade de 16 a
24 anos consideram que os empregos da indústria
são mais gratificantes, esse percentual sobe com
a idade e chega a 67% entre os brasileiros com 55
anos ou mais. Entre os brasileiros nessa maior faixa
etária, 61% acreditam que os trabalhadores da
indústria são mais qualificados que os dos demais
setores, percentual que cai com a idade e chega a
45% entre os que possuem 16 a 24 anos.

Esse padrão também se observa na concordância
com as afirmações de que os empregos na indústria
são mais gratificantes e de que os trabalhadores da
indústria são mais qualificados.

Gráfico 10 - Grau de concordância com a afirmação “Eu encorajaria meu filho(a) a buscar uma carreira na indústria”
Percentual de respostas, por faixa etária (%)
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Nota: A soma dos percentuais pode ser diferente de 100% devido ao arredondamento.
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População prioriza comércio para início de atuação profissional
Apesar da visão positiva sobre o emprego na
indústria, o comércio é o setor mais citado como
preferido para iniciar a carreira profissional. Quando
questionados sobre em qual setor gostariam de
trabalhar se estivessem começando a carreira
profissional hoje, 22% dos brasileiros apontam o
comércio como setor mais desejado. A indústria
aparece em segundo lugar, com 16% de citações,

empatada tecnicamente na margem de erro da
pesquisa com o setor público, com 14% de citações.
Em 2014, a indústria ocupava a primeira colocação,
com 23% de citações, seguida da administração
pública, com 18%, e só então vinha o comércio,
com 15%.

Gráfico 11 - Setor preferido para iniciar a carreira profissional
Percentual de respostas em 2014 e em 2020 (%)
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etc.) etc.)
(bancos, financeira

7

Informática/
softwares
Informática/
softwares

7

4

Transporte
(ônibus,
Transporte
(ônibus,avião,
avião,
trem, navio
trem,etc.)
navio etc.)

0

4
2

Nenhum
Nenhumdesses
desses

Outro
Outro

5

sabe/
Não
respondeu
NãoNão
sabe/
Não
respondeu

5

3

Outro
Outro

NãoNão
sabe/
Não
respondeu
sabe/
Não
respondeu

1

Nota: A soma dos percentuais pode ser diferente de 100% devido ao arredondamento.

Há uma diferença significativa na opinião dos
brasileiros de acordo com a faixa etária. Entre os
brasileiros com idade de 16 a 24 anos, os setores
mais citados são comércio (24%), administração
pública (16%), sistema financeiro (13%) e só então

a indústria, com 12%. Já entre os brasileiros com
55 anos ou mais a indústria é a mais citada, com
19%, seguida de um empate entre agropecuária e
comércio, com 15%.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Perfil da amostra: 2.000 entrevistas em 126 municípios.
Período de campo: De 5 a 8 de dezembro de 2020.
A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais para
mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total
da amostra. O nível de confiança utilizado é de 95%.

VEJA MAIS

Mais informações como série histórica, edições anteriores e
metodologia da pesquisa em: www.cni.com.br/rsb

Documento concluído em 3 de março de 2021.
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