INQUÉRITO SOBRE O ACESSO DAS EMPRESAS A FINANCIAMENTO
Ex.mo Senhor / Ex.ma Senhora,
A Panteia, uma empresa de investigação em diferentes domínios de política, e a Global Data Collection
Company (GDCC), uma empresa de estudos de mercado independente, ambas sedeadas nos Países
Baixos, estão a realizar um importante inquérito em nome da Comissão Europeia e do Banco Central
Europeu (BCE), no qual gostaríamos de convidar a sua empresa a participar.
A Comissão Europeia e o BCE pretendem conhecer melhor os problemas e as circunstâncias com que se
deparam as pequenas, médias e grandes empresas não financeiras no acesso a financiamento bancário
e a outras fontes de financiamento. O inquérito sobre o acesso das empresas a financiamento (Survey
on the access to finance of enterprises – SAFE) está a ser conduzido a nível europeu e as respostas
ajudarão o BCE na tomada de decisões de política monetária e a Comissão Europeia na elaboração de
políticas que facilitem o acesso de empresas como a sua a financiamento.
A entrevista telefónica demora cerca de 15 minutos e será efetuada de acordo com o Código
Internacional ICC/ESOMAR para a Investigação Social e de Mercado. Por conseguinte, as respostas serão
inteiramente confidenciais. Gostaríamos de entrevistar a pessoa com mais conhecimentos sobre o
financiamento da sua empresa. Caso essa pessoa não seja o destinatário desta carta, pedimos o favor de
nos informar por ocasião do nosso próximo contacto telefónico. As entrevistas decorrerão ao longo das
próximas semanas.
Se participar no inquérito, ser-lhe-á enviada, após a conclusão do estudo, uma síntese dos principais
resultados.
Caso pretenda receber mais informação sobre este projeto, deverá enviar uma mensagem de correio
eletrónico
para
a
GDCC
(survey.accesstofinance@gdcc.com)
ou
o
BCE
(survey.accesstofinance@ecb.europa.eu).
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