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Introdução: os indicadores socioeconômicos estão disponíveis à consulta de todos e
muitos outros podem ser criados para poder auxiliar os empresários no seu processo
de tomada de decisão, porém, estes indicadores são conhecidos e utilizados pelos
empresários da região de Videira (SC)? Objetivo: diagnosticar a percepção dos
proprietários, gerentes e responsáveis por empresas sobre alguns indicadores
socioeconômicos, bem como quantificar a utilização destes em seu processo
decisório, além de identificar indicadores que poderiam ser criados ou levantados
em nível municipal e identificar ações que o poder público poderia tomar para que
estes indicadores fossem melhorados. Método: foi realizada uma pesquisa qualitativa
de diagnóstico, realizada através da aplicação de um questionário pelos autores do
artigo e com a colaboração dos alunos dos cursos de Administração e Farmácia,
como atividade e pesquisa em disciplinas específicas. Obteve-se um total de 156
respostas, que computada sobre o números de empresas da região gera um erro de
8%. Resultados: existem indicadores que são bastantes conhecidos na sociedade,
pela divulgação que tem na mídia, porém, alguns deles medem apenas alguns níveis
de atividade nacional, como o PIB, que não tem utilização por parte dos empresários.
Os indicadores de inflação acabam sendo mais utilizados no processo de decisão.
Alguns indicadores foram identificados que poderiam ser criados e mantidos em nível
municipal, como salário mínimo e renda média local, poderiam auxiliar no processo
de decisão pelos empresários, considerando a realidade local. Por fim,os
entrevistados apontaram medidas que poderiam ser adotadas pelo poder público
visando a melhoria dos indicadores socioeconômicos.

Conclusão: os resultados
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demonstraram um bom nível de conhecimento dos indicadores por parte dos
pesquisados, assim como sobre a sua utilização. Alguns indicadores interessantes
foram citados que poderiam ser implementados e a percepção de ações que o
poder público poderia tomar passam até por um “lugar comum”, que vem sendo
debatido há muitos anos, ou décadas, mas que ainda não foram solucionados para
tornar a nossa sociedade mais dinâmica, economicamente saudável e com
indicadores socioeconômicos apontando uma situação mais confortável para toda
a sociedade.
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