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A pesquisa de investimentos na indústria capixaba realizada

na final de 2016 apurou que, aproximadamente, 66% dos
empresários consultados planejam investir em 2017.
Entretanto, esse é um dos menores percentuais desde o

início da pesquisa em 2010, reflexo da crise econômica que se
agravou em 2016, e que revelou o cenário de dificuldades
enfrentado pela indústria do Estado. A proporção só é maior
que a de 2016 (63% das empresas), conforme levantamento

realizado ao final de 2015. O fato de não se esperar uma
completa reversão deste quadro desacelerado em 2017,
contribui para que apenas 36% das empresas que pretendem

investir busquem novos projetos, sendo que as outras 64%

darão continuidade aos projetos em andamento (gráfico 1).
Em termos de mercado consumidor, 43% delas terão os
investimentos voltados somente para o mercado interno e

35% principalmente para esse mercado. Já cerca de 89% das
empresas com intenção de investir em 2017, pretendem
adquirir máquinas e equipamentos. Contudo, 12% irão
adquirir menos máquinas e equipamentos que em 2016.

Além disso, a incerteza econômica continua sendo apontada
como a principal razão para as empresas não terem plano de
investimentos (86% em 2017 e 93% em 2016).
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A grande maioria das empresas (93%) afirma que a capacidade produtiva instalada atual é suficiente para atender a

demanda prevista para 2017. Dentre elas, 23% citam que a capacidade atual é mais do que adequada ou muito mais do

que a adequada, excedendo assim a demanda prevista. Esse percentual é maior que os registrados em 2011, 2013 e

2014. Somente 7% informam que a capacidade produtiva atual é pouco ou muito pouco adequada (insuficiente) para

atender a demanda prevista. Essa baixa necessidade de investir na ampliação da capacidade em 2017 advém da elevada

ociosidade do parque produtivo (ver gráfico 2).
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Gráfico 2. Adequação da capacidade instalada para atender a demanda prevista
Participação (%) no total de respostas válidas

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI
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Em 2017, 66% das empresas informaram que pretendem investir. O percentual é pouco maior que o registrado em 2016

(63%), e significativamente abaixo que os dos anos anteriores (ver gráfico 3).

Pouco mais de um terço (36%) dos investimentos previstos serão destinados a novos projetos. Esse percentual é maior

que o apurado em 2016 (27%) e nos demais anos, exceto em 2011 (42%) e em 2014 (62%).

Segundo as empresas que não pretendem investir em 2017, o principal motivo dessa decisão é a incerteza econômica,

assinalada por 86% das empresas. A seguir, empatadas com 52%, foram citadas a ociosidade elevada/ reavaliação da

demanda e o custo do crédito/ financiamento. Já a dificuldade de obtenção de crédito/ financiamento foi apontada por

24% dos industriais.

Previsão de investimento continua baixa
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Gráfico 3. Intenções de Investimento
Participação (%) no total de respostas válidas

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI
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Em um cenário de grande ociosidade do

parque produtivo, aumenta-se a busca por

competitividade e as empresas priorizam

seus investimentos em inovação: 26% das

empresas tem como principal objetivo em

2017 a inovação do processo produtivo

(23% em melhorias e 3% em introdução de

novos processos) e 13% apontam o

investimento em introdução de novos

produtos. Com isso, mais de um terço da

indústria (39%) irá privilegiar o investimento

em inovação, porém esse é o menor

percentual da série histórica (ver gráfico 4).

As empresas que identificam como principal

objetivo do investimento o aumento da

capacidade produtiva, apresentam um dos

maiores percentuais da série (33%, diante

de 30% em 2016). Esse percentual só não é

maior que os de 2011 (37%) e 2012 (40%).
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Gráfico 4. Principal objetivo do investimento previsto
Participação (%) no total as empresas que pretendem investir

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI
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Dentre as empresas que pretendem investir em 2017, 11% não planejam comprar máquinas e equipamentos. Esse

percentual é o maior desde 2011, início da série. Aliado a isso, ao considerar as empresas que pretendem comprar

máquinas e equipamentos em 2017, o percentual das que planejam aumentar suas compras reduziu suavemente na

comparação com o ano anterior. Em 2016, 39% das empresas que pretendiam investir e efetuar compras de máquinas e

equipamentos, iriam aumentar ou aumentar muito. Esse percentual alcançou 38% em 2017 (ver gráfico 5).

Intenção de compra de máquinas e equipamentos volta a cair

3

9

50

38

Reduzir-se muito

Reduzir-se

Manter-se inalteradas

Aumentar

Aumentar muito

Gráfico 5. Compras de máquinas e equipamentos
Participação (%) no total as empresas que pretendem investir
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Considerando exclusivamente máquinas e equipamentos importados, o percentual de empresas que planejam investir

em 2017 e não pretendem comprá-las é um dos menores da série (30%), superando somente os anos de 2012 (17%) e

2014 (18%). Contudo, as empresas investidoras que pretendem comprar, e que possuem intenção de aumentar ou

aumentar muito as compras alcançou 31%, sendo maior que o registrado em 2016 (24%). O desestímulo à aquisição de

máquinas e equipamentos importados está relacionado à desvalorização do real, já que encarece os produtos

importados (ver gráfico 6).

Intenção de compra de máquinas e equipamentos importados também é reduzida
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Gráfico 6. Compras de máquinas e equipamentos importados
Participação (%) no total das empresas que pretendem investir

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI
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Das empresas que possuem

planos de investimento em 2017,

35% tem como foco principal o

mercado doméstico e 43%

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

levemente, de 17% para 18%.

Apenas 4% das assinalações

estão nos investimentos

direcionados, principalmente,

ou somente ao mercado

externo, diante de 13% em 2016

(ver gráfico 7).
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Gráfico 7. Mercado alvo do investimento planejado
Participação (%) no total das empresas que pretendem investir

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI
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A pesquisa também investigou se as

empresas industriais capixabas possuem

investimento produtivo no exterior e

identificou que 79% não têm e não

pretendem ter, enquanto 10% não têm

investimento produtivo no exterior, mas

pretendem ter. Outras 11% já possuem

investimento, sendo que 8% pretendem

aumentá-lo e os 3% restante pretendem

reduzi-lo ou mesmo vender a

participação.

Investimento em fábricas no exterior permanece baixo

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI
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INVESTIMENTO EM 2016INVESTIMENTO EM 2016INVESTIMENTO EM 2016INVESTIMENTO EM 2016

Houve nova queda na proporção de empresas que investiram. Em 2015, 76% das empresas realizaram investimentos,

enquanto em 2016 esse percentual caiu para 58%, ou seja, 18 pontos percentuais a menos. O valor é o menor da série,

iniciada em 2010 (ver gráfico 8).

Dentre as empresas que realizaram investimentos em 2016, 24% aplicaram seus recursos em novos projetos. Esse

percentual é inferior ao observado entre 2012 e 2015. O número é superior apenas ao registrado em 2010, quando o

percentual de novos empreendimentos alcançou 18% e em 2011 que não houve esse tipo de investimento. Todo o

restante dos investimentos no ano de 2016 (76%) foi destinado à continuação de projetos anteriores.

Proporção de empresas que investiram no ano é a menor desde 2010
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Gráfico 8. Percentual de empresas que investiram no ano
Participação (%) no total de respostas válidas

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

INVESTIMENTOS NA INDÚSTRIA CAPIXABA Fevereiro 2017



Compra de máquinas e equipamentos aumenta suavemente em 2016
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Das empresas que investiram em 2016, 91% compraram máquinas e equipamentos (nacionais ou importados). Já em

2015, esse percentual era de 88%. Dentre as empresas que realizaram esse tipo de compras em 2016, 47% afirmam que

compraram exclusivamente máquinas e equipamentos nacionais, 33% compraram principalmente máquinas e

equipamentos nacionais, 10% adquiriram principalmente máquinas e equipamentos importados, 7% compraram

igualmente máquinas e equipamentos nacionais e importados e 3% somente importados (ver gráfico 9 ).

Gráfico 9. Presença de importados nas compras de máquinas e equipamentos
Participação (%) no total as empresas que pretendem investir em 2016

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI
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As empresas que planejavam investir e realizaram seus investimentos conforme planejado em 2016, totalizaram

apenas 36%. Esse é o menor percentual desde o início da série histórica, em 2010, quando a realização de

investimentos como o planejado ocorreu em 33% das empresas. Quanto as empresas que possuíam planos de

investimento, 40% os realizaram apenas parcialmente, 12% adiaram para o próximo ano e 12% cancelaram ou adiaram

por tempo indeterminado (ver gráficos 10 e 11).

Mais da metade das empresas não realizou investimentos conforme planejado 
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Gráfico 10. Realização dos planos de investimento
Participação (%) no total das empresas que tinham investimento para 2016

60

67

41

46

49

60

64

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gráfico 11. Investimentos realizados parcialmente, adiados ou cancelados
Participação (%) no total das empresas que tinham planos de investimento
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A incerteza econômica foi a principal

causa para a frustação dos planos de

investimentos em 2016, segundo 68%

das empresas que tiveram seus

investimentos realizados parcialmente,

adiados ou cancelados. Em segunda

posição, está a reavaliação da

demanda/ ociosidade elevada com 52%

das assinalações. Em seguida, vem o

custo do crédito/ financiamento,

dificuldade com burocracia e

dificuldade de obtenção de crédito/

financiamento, todas com 28%.

Os problemas são os mesmo indicados

em 2015. Ainda que o primeiro tenha

diminuído consideravelmente o

percentual de assinalações (82% para

68%), o segundo cresceu 7 pontos

percentuais (ver gráfico 12).

Incerteza econômica continua como a principal razão para a frustração dos investimentos
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Gráfico 12. Razões para frustação dos planos de investimento
Participação (%) no total das empresa cujos investimento foram realizados parcialmente ou adiados

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI
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Conforme anos anteriores, os projetos voltados à melhoria do processo produtivo foram o principal destino do

investimento realizado pelas empresas. Assim, 44% dos investimentos realizados em 2016 tiveram essa finalidade,

refletindo a intenção das empresas em reduzir custos e aumentar a competitividade. Esse percentual é idêntico ao

apurado em 2015.

Em segundo lugar, com 24% das marcações está o aumento da capacidade da linha atual. A manutenção da capacidade

produtiva obteve 15%, seguida da introdução de novos produtos com 12%. Portanto, a inovação de processo ou

produto foi o principal objetivo de 59% dos investimentos realizados em 2016 (ver gráficos 13 e 14).

A melhoria do processo produtivo foi o principal objetivo dos investimentos em 2016 e em 2015
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Gráfico 13. Principal objetivo do investimento 
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Gráfico 14. Principal objetivo do investimento
Participação (%) no total das empresa que tinham plano de investimento para 2016

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI
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Em 2016 se manteve elevada a

dependência do investimento no

capital próprio das empresas: 72% dos

investimentos tiveram que ser

financiados com capital próprio,

representando um aumento de

3 pontos percentuais em relação ao

observado em 2015. Ao relacionar 2016

com 2014, vislumbra-se um acréscimo

de 15 pontos percentuais.

Identifica-se um decréscimo do

financiamento por bancos oficiais de

desenvolvimento, que saiu de 19% em

2015 para 14% em 2016. Na

comparação à 2014, a redução é ainda

maior, atingindo 11 pontos

percentuais, como pode ser observado

no gráfico 15.

Investimentos permanecem altamente dependentes de capital próprio
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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: 21 de novembro a 9 de dezembro de 2016. 

Perfil da amostra efetiva: 66 empresas.

Coordenação: Unidade de Gestão da Informação - UGI
Av. Nossa Senhora da Penha, 2.053 - 3º andar - Santa Lúcia - Vitória/ES - CEP: 29.056-913

Tel.: (27) 3334-5948/Telefax: (27) 3334-5733 - E-mail: pesquisaideies@findes.com.br - www.sistemafindes.org.br

A metodologia da pesquisa poderá ser consultada em: www.cni.org.br/investindustria
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