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Empresa privada Administração Pública

Renda per capita

Quadro 1 – Opiniões dos gestores privados e públicos sobre as forças de Mato Grosso do Sul
Fonte: Elaborado pelos autores

Fraquezas

Empresa privada Administração Pública

Horário de encerramento do transporte coletivo 

Quadro 2 – Opiniões dos gestores privados e públicos sobre as fraquezas de Mato Grosso do Sul
Fonte: Elaborado pelos autores



4.2  Oportunidades e Ameaças 
Mercadológicas para Mato 
Grosso do Sul

Empresa privada Administração Pública

 
Quadro 3 – Opiniões dos gestores privados e públicos sobre as oportunidades mercadológicas 
para Mato Grosso do Sul
Fonte: Elaborado pelos autores
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Empresa privada Administração Pública

Falta de regras claras para preserva

Quadro 4 – Opiniões dos gestores privados e públicos sobre as 
ameaças mercadológicas para Mato Grosso do Sul
Fonte: Elaborado pelos autores

4.3 Estados e Regiões que Concorrem com Mato Grosso do Sul por 
Investimentos Externos
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Empresa privada Administração Pública

Goiás Goiás

Distrito Federal Distrito Federal

Rio de Janeiro Rio de Janeiro

Quadro 5 – Relação dos Estados e regiões que concorrem com 
Mato Grosso do Sul por investimentos externos
Fonte: Elaborado pelos autores
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