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Investimentos na Indústria do Espírito Santo é uma pesquisa realizada anualmente, que visa identificar, 

principalmente, os objetivos, o destino e os entraves ao investimento na indústria capixaba. Esta última foi 

aplicada entre novembro e dezembro de 2015, pelo Sesi/Senai/ES, por meio de sua Gerência Executiva de 

Economia Criativa, e o Ideies (Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo), sob a 

coordenação da Confederação Nacional da Indústria (CNI), que também divulga um relatório nacional.

Indústria capixaba investirá menos em 2016  

Em 2016, 62,8% dos empresários capixabas 

consultados planejam investir, menor percentual 

desde 2010, início da série histórica da pesquisa, 

tendo como principais objetivos o aumento da 

capacidade da linha atual e a melhoria do processo 

produtivo, assim como em 2015. Devido à 

inexistência de expectativa de reversão desse 

quadro desfavorável, aproximadamente 72,7% das 

empresas que pretendem investir, buscam apenas a 

continuação de projetos já em andamento.  

Em termos de mercado consumidor, 42,5% das 

indústrias capixabas que planejam investir, 

afirmaram que seus investimentos para 2016 serão 

voltados principalmente para o mercado interno e 

27,7%, somente para o mercado interno (ver gráfico 

09). 

Mais uma vez, a incerteza econômica é apontada 

como um risco para os investimentos planejados 

para 2016, além da reavaliação da 

demanda/ociosidade elevada e do custo de 

crédito/financiamento. 

 

 

 

 

 

Das empresas que planejam investir em 2016, 93,9% 

pretendem adquirir máquinas e equipamentos. No 

entanto, 28,3% dessas empresas irão adquirir menos 

máquinas e equipamentos que em 2015. 



 

 

INVESTIMENTO 2016 

Somente 10,4% das empresas necessitam ampliar sua capacidade para 
atender a demanda prevista em 2016 

Para 89,6% das empresas entrevistadas, a capacidade instalada atual está adequada para atender à 

demanda prevista para 2016, sendo que 29,9% acreditam que a capacidade é mais ou muito mais do 

que adequada. Esse percentual, o maior desde 2011, indica pouca necessidade de investimento em 

aumento da capacidade produtiva (ver gráfico 2). 
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Gráfico 2. Adequação da capacidade instalada para 

atender a demanda prevista
Participação (%) no total de respostas válidas
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Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

 

 

Perspectiva de investimento em 2016 é a menor dos últimos anos  

Somente 62,8% dos empresários capixabas consultados pretendem realizar investimentos em 2016. 

Esse percentual é o menor registrado desde o início da série, em 2010, cuja tendência de queda pode 

ser observada no gráfico 3. 
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Gráfico 3. Intenções de investimento
Participação (%) no total de respostas válidas

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI  



 

 

Incerteza econômica é a principal razão para não investir 

De acordo com as empresas que não pretendem investir em 2016, a principal razão para essa decisão 

é a incerteza econômica, com 92,6% de assinalações. A reavaliação da demanda e/ou ociosidade 

elevada foi o segundo item apontado (59,3%), seguido do custo do crédito / financiamento (48,1%), da 

dificuldade de obtenção de crédito / financiamento (29,6%), do aumento inesperado no custo previsto do 

investimento (18,5%), da deficiência de infra-estrutura (14,8%), das dificuldades com burocracia (7,4%), 

dentre outros (ver gráfico 4). 
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Gráfico 4. Motivos pelos quais sua empresa não tem planos de 

investimentos para o ano de 2016
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Fonte: Ideies/Findes/CNI

 

 

Menos de um terço das que pretendem investir irá priorizar novos projetos 

Mais de dois terços das empresas que pretendem investir em 2016 destinarão seus investimentos à 

projetos já em andamento (72,7%), percentual inferior ao de 2015 (75%). O percentual de empresas 

que pretende destinar seus recursos principalmente para novos investimentos (27,3%) é superior 

apenas ao do ano anterior (25,0%), considerando toda a série histórica, iniciada em 2010. Ver gráfico 5. 
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Empresas priorizam investimento em inovação 

Em 2016, as empresas pretendem investir principalmente em inovação, sendo que 37,8% privilegiarão a 

inovação de processo (melhoria ou introdução de novo processo) e 10,8% a inovação de produto. 

Entretanto, esses percentuais são menores que os registrados no ano anterior, 56,2% e 14,6%, 

respectivamente. 

O percentual das empresas que pretende dedicar a maior parcela do investimento previsto ao aumento 

da capacidade instalada é de 29,7%, acima da observada em 2015 (20,8%). 

Está previsto para 2016 um aumento na intenção do investimento em manutenção da capacidade 

produtiva: 18,9%, contra 6,3% em 2015 (ver gráfico 6). 
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Intenção de compra de máquinas e equipamento é maior em 2016 

Das empresas que pretendem investir em 2016, 93,9% planejam comprar máquinas e equipamentos. 

Dessas, 39,5% pretende aumentar ou aumentar muito suas compras, percentual superior ao observado 

em 2015 (36,9%). Para as empresas que esperam aumentar muito a compra de máquinas e 

equipamentos houve significativa redução, tendo em vista que em 2015 o índice era 6,5% e em 2016 

nenhuma empresa marcou essa opção. Elevou-se de um ano para outro o percentual de empresas que 

pretende reduzir ou reduzir muito suas compras: de 32,7% em 2015 para 34,2% em 2016 (ver gráfico 

7). 
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Gráfico 7. Expectativa de compras de máquinas e equipamentos, em 

comparação com o ano anterior
Participação no total de empresas que pretendem comprar 

maquinas e equipamentos (%) 
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Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI  

 

Intenção de compra de importados também é maior 

Dentre as empresas que pretendem investir em máquinas e equipamentos em 2016, 63% pretendem 

adquirir máquinas e equipamentos importados. No ano anterior, o percentual era um pouco inferior, 

correspondendo a 58%. 

Das indústrias que pretendem comprar máquinas e equipamentos importados, 27,2% pretendem reduzir 

ou reduzir muito suas compras em 2016, percentual superior ao verificado em 2015 (22,2%). Outras 

31,8% pretendem aumentar suas compras, uma queda de 1,5 ponto percentual na comparação com o 

previsto para 2015 (ver gráfico 8). O desestímulo à aquisição de máquinas e equipamentos importados 

está relacionado à desvalorização do real, já que encarece os produtos importados. 
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Gráfico 8 : Expectativa de compras de máquinas e equipamentos importados, 

em comparação com o ano anterior
Participação no total de empresas que pretendem comprar maquinas e equipamentos 

importados (%)

Reduzir muito Reduzir Manter inalteradas Aumentar

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI
 

 



 

 

Participação de investimentos com foco no mercado interno  

Em termos de mercado consumidor, das empresas com planos de investimento em 2016, 42,5% tem 

como foco principal o mercado doméstico e 27,7% somente o mercado doméstico. Já o percentual de 

empresas cujo investimento é orientado para atender ambos os mercados em igual medida (interno e 

externo) subiu de 11,3% para 17%. Com 12,8% das assinalações estão os investimentos direcionados 

principalmente ao mercado externo, ante 9,4% em 2015 (ver gráfico 9). 
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Gráfico 9. Mercado alvo do investimento planejado
Participação no total de empresas que pretendem investir (%) 
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Empresas não possuem investimento produtivo no exterior 

Segundo 86,7% das empresas capixabas pesquisadas, elas não possuem investimento produtivo no 

exterior e não pretendem ter, ao passo que 8% não tem investimento produtivo no exterior mas 

pretende ter. Além disso, nenhuma das empresas já tem investimento no exterior (ver gráfico 10). 
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INVESTIMENTO EM 2015 

Proporção de empresas que investiram é pouco maior que em 2014 

A proporção de empresas que investiram em 2015 foi de 75,6%, um acréscimo de 1,3 ponto percentual 

em relação às que investiram em 2014 (74,3%). Entretanto, na comparação com 2010, início da série, o 

recuo é de 6,8 pontos percentuais (ver gráfico 11). 

Entre as empresas pesquisadas que investiram, 74,5% destinaram seus investimentos prioritariamente 

à continuação de projetos anteriores, enquanto 25,5% das empresas destinaram a maior parte dos 

investimentos aos novos projetos. Os percentuais diferem dos registrados no ano anterior, tendo se 

elevado em 2015 os investimentos na continuação de projetos anteriores (de 63,0% em 2014 para 

74,5% em 2015). 
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Gráfico 11. Percentual de empresas que investiram no 

ano de 2015

 

 

Menos de um quinto das empresas compraram exclusivamente ou 
principalmente máquinas e equipamentos importados 

Das empresas que investiram em 2015, 88,1% afirmaram ter adquirido máquinas e equipamentos, 

sendo que dessas 69,2% adquiriram somente ou principalmente máquinas e equipamentos nacionais, 

enquanto 17,3% das empresas informaram ter adquirido exclusivamente ou principalmente máquinas e 

equipamentos importados. Outras 13,5% adquiriram igualmente máquinas e equipamentos nacionais e 

importados (ver gráfico 12). 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 12. Presença de importados nas compras de máquinas e equipamentos 

Participação no total de empresas que investiram em 2015 (%) 
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Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI
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Menos da metade dos planos de investimento de 2014 obtiveram êxito  

Mais da metade das empresas que planejaram investir em 2015 não realizou seus investimentos 

conforme pretendido (60,0%). Dentre elas, 43,1%  realizaram os investimentos apenas parcialmente, 

4,6% adiaram para o ano seguinte e 12,3% adiaram por tempo indeterminado ou cancelaram (ver 

gráficos 13 e 14).  
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Gráfico 13. Realização dos planos de investimento
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Gráfico 14. Investimentos realizados parcialmente, adiados ou 

cancelados
Participação das  empresas que tinham planos de investimento para 2015(%) 

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

 

 

Incerteza econômica é a principal razão para a frustração dos investimentos 

A incerteza econômica foi assinalada como a principal causa da não realização dos investimentos 

planejados para 2015, de acordo com 81,6% dos empresários. Em seguida, as razões apontadas foram: 

reavaliação da demanda/ociosidade elevada (44,7%), custo do crédito/financiamento (42,1%), 

dificuldades com burocracia e dificuldade de obtenção de crédito/financiamento (ambos com 26,3%), 

aumento inesperado no custo previsto do investimento (23,7%), deficiência da infraestrutura (7,9%), 

entre outras (ver gráfico 15). 
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Gráfico 15. Razões para frustação dos planos de investimento
Participação no total de empresas cujos investimentos em 2015 foram 

realizados parcialmente ou adiados (%) 

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI
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Aumentou a proporção dos investimentos que tinham como objetivo 
melhorar o processo produtivo 

Das empresas que investiram em 2015, 46% buscaram reduzir custos e aumentar a competitividade: 

44% focaram seus investimentos na melhoria de seu processo produtivo (8,7 pontos percentuais a mais 

que no ano anterior), enquanto 2% investiram com o objetivo de introduzir novo processo produtivo, 

percentual bem inferior ao verificado em 2014 (9,8%). 

Os investimentos voltados ao aumento da capacidade da linha atual foram citados por 26% das 

empresas em 2015, percentual menor que o registrado em 2014 (29,4%). Outras 20% afirmaram terem 

investido na manutenção da capacidade produtiva e 6% visando a introdução de novos produtos (ver 

gráfico 16). 
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Gráfico 16. Principal objetivo do investimento em 2015 
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Investimentos dependem prioritariamente de recursos próprios 

As empresas dependem cada vez mais de seus recursos para financiar investimentos. Em 2015, em 

média, 69,1% dos investimentos foram financiados com recursos próprios, contra 57% em 2014. Essa 

forte dependência de recursos próprios ressalta a necessidade de desenvolvimento de fontes 

alternativas de financiamento. Por outro lado, os recursos advindos de bancos oficiais de 

desenvolvimento decresceram, de 25,3% em 2014 para 18,4% em 2015. Os bancos comerciais 

públicos participaram com 6,2% em 2015, contra 9% em 2014 e, os bancos comerciais privados com 

5,9% em 2015 e 8,7% no ano anterior (ver gráfico 17). 
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Gráfico 17. Distribuição média das fontes de financiamento dos 

investimentos realizados
Percentual médio considerando somente empresas que investiram (%) 
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FICHA TÉCNICA 

Abrangência da pesquisa: Estadual.  

População objetivo: Empresas da indústria de extração e transformação com 10 ou mais empregados.  

Método de amostragem: Amostragem probabilística. 

Período de Coleta: 09 de novembro a 14 de dezembro de 2015.  

Perfil da amostra efetiva: 78 empresas. 


