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PROJETO “RUMOS DA INDÚSTRIA PAULISTA” 

EDIÇÃO ESPECIAL: PROCESSO DE IMPEACHMENT DA PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF 

 

Dezembro/2015 

 

 

Esta pesquisa foi feita pelo Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos da Federação e do 

Centro das Indústrias do Estado de São Paulo como parte do projeto “Rumos da Indústria Paulista”, que 

consulta as empresas paulistas mensalmente sobre temas diversos de interesse da indústria.  

O objetivo da pesquisa foi levantar a opinião da indústria paulista sobre a possibilidade de a 

presidente Dilma Rousseff sofrer um processo de impeachment, já que a situação política tem forte 

repercussão sobre a economia do país. 

No total, foram ouvidas 1.113 empresas no Estado de São Paulo.  A pesquisa foi realizada entre 

os dias 9 e 11 de dezembro de 2015.  

O questionário foi preenchido, preferencialmente, por proprietário, presidente, diretor ou uma 

pessoa da empresa que tenha uma percepção mais ampla de seus negócios e dos efeitos da situação 

política sobre ela. 

Pessoalmente, 91,0% dos responsáveis pelo preenchimento da pesquisa se afirmaram a favor do 

processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Quanto às empresas, 85,4% se posicionaram a 

favor do processo de impeachment da presidente. Quando questionadas sobre o posicionamento da 

FIESP, 91,9% das empresas afirmaram que a FIESP, enquanto representante da Indústria, deveria, sim, 

manifestar seu posicionamento sobre o processo de impeachment. 
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POSICIONAMENTO PESSOAL 

 

Dos responsáveis pelo preenchimento da pesquisa, 91,0% se posicionaram a favor do processo 

de impeachment da presidente Dilma Rousseff, 5,9% se posicionaram contra, e 3,1% não responderam.  

 

Gráfico 1: Como você, pessoalmente, se posiciona em relação ao processo de impeachment da 

presidente Dilma Rousseff? 

 

 

POSICIONAMENTO DA EMPRESA 

 

Quanto ao posicionamento das empresas, 85,4% dos respondentes afirmaram que a empresa é a 

favor do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, 4,9% afirmaram que a empresa é 

contra, e 9,7% não souberam responder.  

 

Gráfico 2: E sua empresa, como se posiciona em relação ao processo de impeachment? 
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POSICIONAMENTO DA FIESP 

 

Quanto ao posicionamento da FIESP, 91,9% dos respondentes afirmaram que a FIESP deve se 

posicionar a respeito do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, e 8,1% afirmaram que 

a FIESP não deve se posicionar.  

 

Gráfico 3: Você acha que a FIESP deveria se posicionar a respeito do processo de impeachment? 

 


