
 
 
 

Como vocês avaliam o ambiente de negócios no Estado? O ambiente de negócios 
está influenciado, entre outros fatores, pelo sistema tributário, pela burocracia e 

pela qualidade da infraestrutura. 
 

ATACADO E VAREJO 

• O ambiente do estado é inseguro e hostil com o contribuinte. O governo tem pouca sensibilidade e 
está pouco preocupado com as empresas que efetivamente geram emprego e renda. 

 
CONSTRUÇÃO CIVIL  

• Ambiente de negócios paralisado, ausência de investimento de um ou dois anos pra trás. Pensamento 
estratégico e não político, que pense o Estado a longo prazo.  

 
ENERGIA 

• Ambiente de negócios do Estado não é atrativo. O Estado de Pernambuco não incentiva o empresário 
pernambucano a investir em Pernambuco, que não é atrativo para recepção de investimentos como 
alguns estados vizinhos do Nordeste.  

 
INDÚSTRIA I 

• Ambiente é excessivamente burocratizado com falta de segurança e infraestrutura. 
 
INDÚSTRIA II 

• Pernambuco tem um ambiente de negócios amistoso em relação a indústria e investidores que vem de 
fora, tanto que investiu 105 bilhões da era de Eduardo Campos para cá.  AD-DIPER e PRODEPE citados. 
Mas o governo tem falhado fortemente em segurança e infraestrutura/logística. Por exemplo: Suape é 
difícil de chegar e sair. Caminhões com produtos precisam usar iscas para não serem roubados.  

 
INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 

• Ambiente de negócios é comprometido por falta de infraestrutura viária. Política do governo levando 
o Porto do Recife a sucateamento, enquanto outros Estados incentivam a complementaridade dos seus 
portos, além disso Pernambuco não olha para o Porto do Recife.  
 

SAÚDE 

• Falta uma atitude de cooperação entre o poder público e os empresários do polo médico. (Ex. 
Pernambuco tem uma demanda reprimida de 35mil cirurgias, das quais 17mil estão no Recife. A 
Prefeitura do Recife não pactuou um mutirão proposto pela iniciativa privada cuja moeda de troca era 
desconto no ISS. ) 

• Mobilidade deficitária no polo médico. 

• Burocracia imensa para licenças e certificados, o que implica diretamente na aquisição de 
equipamentos. (Ex. Corpo de bombeiros, com imensa demora entre fiscalização e licença). 

 
SERVIÇOS/TELECOMUNICAÇÕES 

• O ambiente de negócios em Pernambuco é difícil para o empresário devido ao excesso de burocracia, 
baixa credibilidade e complexidade tributária, fatores que geram um baixo índice de competitividade. 
(Ex. Hoje Pernambuco ocupa o 18º lugar no ranking de competitividade do CLP -Centro de Lideranças 
Públicas). 

 
 
 
 



 
 
 

SERVIÇOS/ EDUCAÇÃO 

• O Brasil é o 12º pior ambiente educacional do mundo entre 137 países que são avaliados, de acordo 
com o Fórum Econômico Mundial. Mesmo Pernambuco liderando o ranking do ensino médio do Brasil 
com uma nota de 3,9, numa escala de 0 a 10, o desafio concreto é como evoluir de uma nota de 3,9, 
que é considerada ruim em qualquer lugar do mundo, dentro de um sistema que é todo comprometido 
desde a instituição, passando pelo professor até o aluno.  

 
TRANSPORTES 

• Engessamento pela dificuldade de acesso aos gestores públicos. 
 
VAREJO – AUTOMÓVEIS 

• Infraestrutura precária no tocante a malha viária e falta de segurança pública. 
 

 
 

Informação importante: este documento foi consolidado de maneira fidedigna de acordo com 
as falas dos representantes de cada grupo no Encontro de Presidentes do LIDE Pernambuco. 

 

 

 

 

 



 
 
 

Quais são os dois principais gargalos ao desenvolvimento do Estado? 
 

AGROINDUSTRIA 

• Falta de política industrial em Pernambuco, que só é possível com um ambiente de parceria e 
comunicação regular entre a indústria que gera os empregos e o poder público. (envolvimento e 
integração). Por exemplo: não conseguimos atrair, para dar vasão ao açúcar produzido no estado, 
indústrias de chocolates e bebidas. Parte dessa ausência de atratividade está ligada a postura fiscal 
do governo com baixa capacidade de diálogo e conduta oblíqua.  

• Carência de Infraestrutura hídrica pela falta de investimento contínuo em represas e açudagem.  

• Abandono do Porto do Recife. Ao invés de uma visão complementar para os portos a escolha foi 
priorizar Suape sem complementaridade com o Porto do Recife.  

• Frutas de Petrolina saem pelo Ceará e pelo Rio Grande do Norte, ao invés de sair por Suape.  

• Infraestrutura viária.  
 
ATACADO E VAREJO 

• Sistema tributário confuso, que é um verdadeiro manicômio tributário. Além do absurdo de trabalhar 
com legislações diferentes por Estado.  

• Arco metropolitano, segurança e malha viária (BR-232) 
 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

• Priorizar infraestrutura começando pelas obras paralisadas.  

• Diminuição da máquina pública e necessidade de desenvolver compliance (significado = 
conformidade com leis e regulamentos internos e externos). 
 

ENERGIA 

• Infraestrutura básica (água e esgoto). 

• Baixa interiorização do desenvolvimento. Agreste e sertão, com poucas exceções, nem água tem.  

• Mão de obra qualificada em Pernambuco (uso de mão de obra de estados vizinhos). 
 

INDÚSTRIA II 

• Burocracia estatal, principalmente na CPRH, registros e tributos. 

• Infraestrutura viária: arco metropolitano, acesso ao Porto de Suape e transnordestina. 
 

INDÚSTRIA II 

• Arco-metropolitano para amenizar a questão da infraestrutura 

• Transnordestina voltasse a ter trens funcionando ligando leste a oeste.  

• Água nas cidades do Agreste e sertão. 
 
INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 

• Falta de investimento em infraestrutura par atender as necessidades dos Portos, 
SUAPE/RECIFE/FERNANDO DE NORONHA.   

• A transnordestina parece ter deixado de ser uma política de Estado (a transnordestina ligaria o Sul do 
maranhão e oeste do Piauí – considerada a nova fronteira verde do país – a SUAPE). Hoje seu 
direcionamento beneficia o estado do Ceará. Hoje nossos portos somados respondem por apenas 6% 
do total da movimentação de exportação e importação via contêiner, o restante é rodoviário.  

• Ações de benefício político se sobrepõem as ações de planejamento para o Estado. Isso se reflete na 
gestão e, principalmente, nas nomeações de apadrinhados políticos sem conhecimento técnico e no 
excesso de cargos comissionados. O Estado está inchado.  
 



 
 
 

SAÚDE 

• A percepção da relação entre os agentes do poder público e os representantes da iniciativa privada é 
péssima. Empresários e colaboradores se sentem constrangidos e julgados diante da postura de 
agentes públicos fiscalizadores.  

• Todos os governos prometem construção de grandes hospitais sem se preocupar em manter 
funcionando adequadamente os hospitais existentes e criando condições hostis para construção de 
pequenos e médios hospitais pela iniciativa privada, em função da ausência de financiamento.  

• A maioria dos hospitais do interior tem menos de 50 leitos. Eles sobrevivem do SUS e do SASSEPE, 
um plano de saúde que hoje deve mais de 80 milhões.  

• É função do Estado manter um plano de saúde que vive com o pagamento aos hospitais 
comprometidos, impactando diretamente na qualidade do serviço prestado por esses hospitais? 

 
SERVIÇOS/TELECOMUNICAÇÕES 

• Infraestrutura viária e de saneamento básico; 

• Peso da máquina pública. 
 
SERVIÇOS/ EDUCAÇÃO 

• Formação de jovens para competitividade global. 

• Máquina pública inchada. 
 
SERVIÇOS/TECNOLOGIA  

• Falta de investimento na formação de capital humano. 

• Reduzir o peso da máquina, se tornar mais eficiente e ter melhor governança para investir em 
tecnologia. A máquina do estado precisa ser lubrificada com tecnologia e inovação e o Estado de 
Pernambuco não dá importância a isso. (Ex. Empresas de reconhecida qualidade já não participam dos 
pregões eletrônicos que escolhem os fornecedores de tecnologia e inovação, por não validarem esse 
sistema de contratação, item que é somado aos atrasos tradicionais no pagamento). Cultura 
estabelecida de não priorização de pagamento aos fornecedores.  

 
TRANSPORTES 

• Falta de privatizações, a infraestrutura principalmente depende de investimentos relevantes que o 
Estado não tem mais condições de fazer.  

• Excesso de máquina pública, temos hoje um Estado grande, caro, ineficiente e com seus recursos mal 
alocados.  

• Infraestrutura viária deficiente.  
 

TURISMO 

• Falta de investimento público do estado por falta de capacidade.  

• Carga tributária alta em todos os setores.  
 

VAREJO – AUTOMÓVEIS 

• O tamanho da máquina faz com que não sobre dinheiro para investimento; 

• Péssima estrutura viária. 
 
 

Informação importante: este documento foi consolidado de maneira fidedigna de acordo com 
as falas dos representantes de cada grupo no Encontro de Presidentes do LIDE Pernambuco 

 



 
 
 

Quais são as duas principais propostas estruturadoras que o grupo faria para superar os 
gargalos identificados ao desenvolvimento do Estado? 

 

AGROINDUSTRIA 

• O Estado precisa ter maior capacidade de apresentar seus atrativos no Sul, em Brasília e no exterior, 
dirigida para captação de investimentos. 

 
ATACADO E VAREJO 

• Enxugar a máquina pública, que tem custo muito elevado. O governo faz um esforço grande para 
arrecadar mais e vai continuar fazendo, mas não adianta porque o custo da máquina absorve tudo. 
Tem que reduz o custo da máquina pública não só em Pernambuco, mas no Brasil. (Ex. Estudos 
mostram que em 2019/2020 o Governo Federal não terá condições de pagar a folha, situação que já 
atinge Estados historicamente ricos como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. ) 

• Canal aberto para ouvir, regularmente, grupos de contribuintes do Estado.   
 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

• Desburocratização do setor no que diz respeito às necessidades de licenciamento. 
  

ENERGIA 

• Privatização não só por questões de investimento, mas também pela qualidade da melhoria do 
serviço prestado.  

• Construir uma política de incentivos mais favorável, tomando como exemplo o Ceará, em ao 
tratamento fiscal e infraestrutura.  

 
INDÚSTRIA  

• Não se resolve o problema da segurança com o olhar local, qualquer que seja o governo tem que ser 
capaz de se articular nacionalmente através de um pacto federativo. (Ex: traficantes estão fugindo do 
Rio de Janeiro e se instalando no Ceará, aumentando sensivelmente a violência no Estado.) 

 
INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 

• Imediata aplicação da lei 13.330/16 que estabelece critérios mínimos de conhecimento técnico para 
que gestores possam assumir empresas públicas. 

• Adoção de políticas de estado que respeitem planejamento de longo prazo e norteiem decisões de 
governo.  

• Estímulo a PPP’s. 
 
SAÚDE 

• Órgãos estatais geridos por técnicos e não por indicação política. Em muitos casos a conduta técnica 
é substituída por uma ação com influência ideológica e partidária.  

• Criação de uma política de incentivo regular para promoção do polo médico do estado. 

• Secretaria de saúde deve construir essa política junto com a secretaria de turismo para promoção 
polo de saúde do estado junto ao restante do país.  

 
SERVIÇOS/TELECOMUNICAÇÕES 

• Melhorar a qualidade do investimento público (investir melhor). 

• Incentivar novas PPP’s.  

• Decisão política de reduzir o peso da máquina pública.  
 

 



 
 
 

SERVIÇOS/ EDUCAÇÃO 

• Priorizar governança. 

• Implantar centros universitários de excelência.  
 
SERVIÇOS/TECNOLOGIA  

• Choque de tecnologia e inovação nos processos dos serviços públicos, como por exemplo 
investimento maciço na digitalização de documentos.  

 
TRANSPORTES 

• Privatização em infraestrutura. 

• Redução da estrutura do Estado. 
 
TURISMO 

• Governo Estadual precisa reduzir a máquina, economizar recursos e melhorar a gestão.  

• Reduzir carga tributária e apoiar a reforma tributária.  
 
VAREJO – AUTOMÓVEIS 

• Redução radical da estrutura do estado. 

• Conclusão do arco metropolitano, transnordestina, recuperação de rodovias (Privatizar tudo). 
 
 

 
Informação importante: este documento foi consolidado de maneira fidedigna de acordo com 
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E quais as duas principais dificuldades que o grupo identifica no(s) setor(es) em que 
opera? 

 

ATACADO E VAREJO 

• Excesso de controle do Estado não só na área tributária, mas em todos os setores de uma empresa. 
O empresário, e sua empresa, é excessivamente vigiado e controlado, consequentemente é um 
absurdo a quantidade de profissionais que se precisa ter para administrar a burocracia que o Estado 
gera. 

 
COMBUSTÍVEIS 

• Infraestrutura viária (Ex. a gente sai de Suape para entregar combustível no Estado todo e é uma 
tragédia) 

• Segurança. Hoje se tem no setor de combustíveis dois carros roubados por semana  

• Sistema tributário com antecipação (com substituição pra frente). Acumulação de crédito tributário, 
recebendo com 90/120 dias. 
 

ENERGIA 

• Competitividade tributária frágil para o setor. Líderes empresariais do setor investindo em outros 
estados do Nordeste, Centro-Oeste e São Paulo.  
 

INDÚSTRIA  

• Formação de mão de obra qualificada, principalmente na área técnica. 

• O maior problema do estado é a infraestrutura. (Citação da fábrica da FIAT que se instalou em Goiana 
sob a promessa do arco metropolitano e nada aconteceu). Hoje, dependendo da hora, uma pessoa 
pode levar mais de 2 horas de Goiana para o Recife). 

• O Estado precisa resgatar o Planejamento Estratégico 2035, não como uma visão de governo, mas 
sim de Estado, que precisa ser pactuado com toda sociedade e com todos os partidos. Só assim se 
enxergará um norte e não um ciclo político. 
 

INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 

• Falta de interlocução com o poder público. (Ex. O plano de desenvolvimento do zoneamento de 
Suape foi realizado sem o conhecimento da comunidade usuária do Porto. ) 

• O estado não tem recurso para investir em infraestrutura e precisa investir em PPP’s. 
 
SERVIÇOS/TELECOMUNICAÇÕES 

• Redução de carga tributária (hoje o setor arrecada 30% de carga tributária). 

• Segurança pública (se o Estado não oferece as companhias são obrigadas a incorporar o custo). Ao 
invés de investir em expansão, o setor se vê obrigado a gastar para combater a criminalidade.  

 
SERVIÇOS/ EDUCAÇÃO 

• Precariedade da educação do professor.  

• Falta de valorização da educação pela sociedade. (Falta conhecimento e interesse, assim como 
referências internacionais dos países desenvolvidos) 

 
TRANSPORTES 

• Precária infraestrutura viária urbana e rodoviária. 
 

 
 



 
 
 

SERVICOS/COMUNICAÇÃO 

• Instabilidade econômica e falta de confiança para os investimentos.  

• Complexidade burocrática e tributária reduzindo o nível de competitividade das empresas.  
 
TURISMO 

• Centro de convenções desatualizado, o que produz a perda de muitos grandes congressos e feiras 
nacionais e internacionais.  

• Falta continuidade na gestão do turismo (constante troca de secretários) e diálogo com os 
empresários do setor para construir política e posicionamento.  

 
VAREJO – AUTOMÓVEIS 

• DETRAN – muda as regras sem dialogar com as concessionárias e financeiras. Toda hora tem uma 
nova regra.  

• Cobrança excessiva de impostos. (Ex. Cobrança de IPVA de carros usados parados.) 
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as falas dos representantes de cada grupo no Encontro de Presidentes do LIDE Pernambuco. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Considerando essas dificuldades, quais as duas propostas para superá-las? 
 

ATACADO E VAREJO 

• Criar um grupo de representantes para aprovar alterações tributárias, proposta que já existe no 
Espírito Santo, chancelada por lei.  Em Pernambuco tem técnicos que alteram recorrentemente leis 
tributárias sem ouvir os setores diretamente impactados. (Ex. Setor de eletrodomésticos. O governo 
alterou a sistemática do ICMS, que era de substituição tributária, colocando débito e crédito com 
substituição tributária junto e ainda assinou o decreto no dia 18 de junho para entrar em vigor no dia 
01 de julho. A secretaria da fazenda, procurada pelos empresários do setor, não mostrou 
sensibilidade para o diálogo.) 

• Melhoria da infraestrutura logística. (Ex. Demorar mais de uma hora da CEASA até o cruzamento que 
segue para Carpina). Todas as saídas do Recife são complicadas. Falta responsabilidade com o 
contribuinte.  

• Arco metropolitano.  
 
COMBUSTÍVEIS 

• Privatização de todo sistema viário do Estado.  “Não pode ser igual ao “tobogã” que liga a Suape.”  

• Conta gráfica automática de crédito e débito de ICMS, para evitar o acumulo desnecessário de crédito 
tributário. 

 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

• Desburocratização da máquina pública. 
 
ENERGIA 

• Incentivo para empresas na compra de energia gerada no Estado.  

• Condições tributárias que considerem aquelas oferecidas em outros estados.  
 
INDÚSTRIA I 

• Aumentar o nível de governança corporativa para o Estado. 

• Redução significativa da máquina pública e da burocracia. 

• Decisão política de investir em parcerias, concessões e privatizações. 

• Desfederalização de Suape. 
 
INDÚSTRIA II 

• Reconhece o avanço na educação do ensino médio, mas entende que é preciso avançar também no 
ensino fundamental, que é municipal e um verdadeiro caos. Claramente não há conexão entre os 
ensinos e o déficit permanece.  

 
INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA 

• Esperança nas Câmeras setoriais propostas pelo atual secretário de desenvolvimento como 
norteadoras das ações empreendidas pelo governo. Construindo uma cultura de coparticipação nas 
decisões e derrubando a cultura atual.  

 
SERVIÇOS/TELECOMUNICAÇÕES 

• Incentivo fiscal para investir na estruturação das telecomunicações no interior do Estado e zona rural.  
 
 
 
 



 
 
 

SERVIÇOS/ COMUNICAÇÃO 
 

• Resgate imediato de um ambiente mais confiável a novos investimentos.  

• Planejamento de longo prazo para o estímulo ao investimento privado através do esforço público de 
criar/estabelecer/manter um ambiente mais estável e competitivo. A considerar mais segurança para 
os cidadãos, investimentos necessários em infraestrutura e menor burocracia para os 
empreendedores. 

 
SERVIÇOS/ EDUCAÇÃO 

• Valorizar a carreira do educador  

• Reinventar a governança do sistema educacional. 

• Adotar gestão por indicadores.  
 
TRANSPORTES 

• Construir um canal de diálogo regular com o setor privado para evitar desperdício de investimentos 
em decisões tomadas cuja base de avaliação pode se tornar superficial direcionando mal os recursos 
por falta de comunicação com a iniciativa privada. 

• Decisão política de investir em PPP’s reconhecendo que o Estado não tem capacidade de 
investimento. 

 
TURISMO 

• Modernização do Centro de Convenções. (privatização?) 

• Profissionais do governo com maior capacidade técnica e experiência para lidar com o trade e 
construir propostas conjuntamente.  

 
VAREJO – AUTOMÓVEIS 

• Não entregar o comando de órgãos técnicos do governo a afilhados políticos.  
 
 

Informação importante: este documento foi consolidado de maneira fidedigna de acordo com 
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