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16/12/2014 - POLÍTICA 

Aviso de pauta 

Pesquisa CNI-Ibope com avaliação do governo 
Dilma Rousseff será divulgada amanhã às 11h 

 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgará nesta quarta-feira, 17 de dezembro, às 11h, em 

Brasília, a pesquisa CNI-Ibope do quarto trimestre. Realizado entre os dias 5 e 8 deste mês, com 2.002 

pessoas em 142 municípios, o levantamento revela a avaliação dos brasileiros sobre o desempenho do 

governo federal e a atuação da presidente Dilma Rousseff.   

A pesquisa será apresentada aos jornalistas pelo gerente executivo da Unidade de Pesquisa e 

Competitividade da CNI, Renato da Fonseca.   

Atenção, jornalista: os dados da pesquisa serão distribuídos pontualmente às 11h e a entrevista coletiva 

começará às 11h30. 

Além da pesquisa CNI-Ibope, a CNI divulgará amanhã, no Portal da Indústria e por e-mail aos jornalistas 

cadastrados, a Sondagem Industrial e a Sondagem Indústria da Construção, nos seguintes horários: 

ÀS 14H30: Sondagem Industrial de novembro. A pesquisa revela a percepção dos empresários sobre o 

desempenho da produção, do emprego, dos estoques e da utilização da capacidade instalada da indústria. 

Mostra ainda as expectativas em dezembro para os próximos seis meses sobre a demanda, as exportações, o 

emprego e a compra de matérias-primas.  

ÀS 15H: Sondagem Indústria da Construção de novembro. A pesquisa mostra a percepção dos empresários 

sobre a utilização da capacidade de operação, o nível de atividade e o número de empregados no setor. 

Também traz as expectativas, em dezembro, para os próximos seis meses sobre o nível de atividade, os 

novos empreendimentos, as compras de insumos e o número de empregados.   

RECESSO DE FIM DE ANO: A CNI, o SESI, o SENAI e o IEL entrarão em recesso em 18 de dezembro de 2014 e 

retomarão as atividades em 5 de janeiro de 2015. 

SERVIÇO: 

Evento: Divulgação da pesquisa CNI/Ibope 

Quando: Amanhã, quarta-feira, 17 de dezembro, às 11h 

Local: Sede da CNI, SBN, Quadra 1, bloco C, Edifício Roberto Simonsen, auditório do 15º andar. 
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ATENDIMENTO À IMPRENSA 

Gerência de Jornalismo da CNI 

 

(61) 3317-9578 / 9825 

imprensa@cni.org.br 

http://www.portaldaindustria.com.br/ 

http://www.bancodemidia.cni.org.br 

https://twitter.com/CNI_br 

https://www.facebook.com/cnibrasil 

http://www.youtube.com/user/cniweb 


