
DESEMPENHO NO 2º TRIMESTRE DE 2018 - CONDIÇÕES FINANCEIRAS 
MELHORAM, MAS AINDA ESTÃO ABAIXO DE SUA MÉDIA HISTÓRICA

No 2º trimestre de 2018, os empresários
industriais capixabas melhoraram suas
percepções sobre as condições financeiras de
suas empresas. Apesar dos indicadores ainda
estarem abaixo dos 50 pontos, aumentaram em
relação ao trimestre imediatamente anterior, no
entanto, ainda seguem abaixo de suas médias
históricas.

A margem de lucro operacional ao registrar 35,4
pontos subiu 2,8 pontos na comparação com o
1º trimestre de 2018, mantendo estável em
relação ao 2º tri/2017 (+0,6 pontos) e -6,8
pontos abaixo de sua média histórica.

A situação financeira dos industriais capixabas
apresenta-se estável no 2º trimestre de 2018 em
39,6 pontos, com crescimento de 0,4 pontos
frente ao 1º tri/2018 e aumento de 0,7 pontos
frente ao mesmo trimestre do ano anterior, mas
ainda está -5,5 pontos abaixo de sua média
histórica.

O acesso ao crédito foi o indicador que
apresentou melhor desempenho, com 39,8
pontos cresceu 3,0 pontos frente ao trimestre
imediatamente anterior e ampliou em 6,2
pontos frente ao 2º tri/2017, em relação a sua
média histórica apresenta-se estável (+0,6
pontos).

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

* Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam satisfação com a margem de lucro operacional e 
a situação financeira, facilidade no acesso ao crédito.
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As principais dificuldades assinaladas pelos
empresários na condução de seus negócios no
2º trimestre de 2018 tiveram forte influência da
paralisação dos caminhoneiros. A elevada carga
tributária foi indicada como principal problema
neste trimestre com 40,6% dos apontamentos,
no 1º tri/2018 ficou em 3º lugar, a demanda
interna insuficiente ficou em 2º lugar com 31,3%
das respostas, no trimestre anterior detinha o
1º lugar.

A dificuldade logística no transporte subiu 12

posições do 1º trimestre para o 2º trimestre de
2018, alcançando o 3º lugar ao ser indicada
como principal problema por 26,6% dos
industriais entrevistados.

A inadimplência dos clientes e a falta ou o alto
custo da matéria prima ficaram em 4º e 5º
lugar, respectivamente no 2º tri/2018, ambos
problemas com 20,3% dos apontamentos.
No 1º trimestre/2018, a inadimplência dos
clientes assumiu o 2º lugar como principal
problema e a falta ou o alto custo das matérias
primas o 4º lugar.

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

*Os percentuais não somam 100% pela possibilidade de indicação de múltiplas respostas.

¹Competição desleal, por exemplo: informalidade, contrabando, dumping etc.;

²Dificuldades na logística de transporte (estradas, infraestrutura portuária, etc.)
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PARALISAÇÃO DOS CAMINHONEIROS ALTERA A HIERARQUIZAÇÃO DOS 
PRINCIPAIS PROBLEMAS ENFRENTADOS PELOS INDUSTRIAIS
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O nível de atividade da indústria capixaba
ampliou em 1,8 pontos entre maio e junho de
2018 e registrou 43,3 pontos, o indicador ainda
está abaixo dos 50 pontos, refletindo que apesar
da melhora ainda não há crescimento efetivo da
produção, além disso, não retornou ao patamar
anterior ao mês da paralisação dos
caminhoneiros.

Na comparação com junho de 2017, o volume
de produção reduziu em -2,8 pontos, além disso,
o indicador está -1,2 pontos abaixo da média
verificada para os meses de junho.

A evolução de emprego, cresceu 1,0 ponto e

alcançou 49,9 pontos em junho, situando-se
praticamente na linha divisória, o que reflete
estabilidade na geração de empregos da
indústria capixaba. Na comparação com
junho/2017 o indicador ampliou em 2,6 pontos,
ficando 2,5 pontos acima da média dos meses de
junho.

O nível médio de utilização da capacidade
instalada (UCI) em junho ficou no mesmo
patamar de maio (63%). Está 6,5 pontos
percentuais abaixo de sua média histórica
(69,5%).

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI
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EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO E DO EMPREGO NA INDÚSTRIA DO ESPÍRITO SANTO

EVOLUÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA (%) 

* Indicador varia no intervalo de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam crescimento da produção e do emprego.
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INDÚSTRIA CAPIXABA AINDA NÃO SE RECUPEROU DOS IMPACTOS DA 
PARALISAÇÃO DO TRANSPORTE DE CARGAS



Mesmo com o aumento de 1,0 ponto frente a
maio, a UCI efetiva se mantém distante da UCI
usual, ao registrar 39,3 pontos.

O índice de estoques efetivo/planejado manteve
ritmo de queda entre maio e junho (-3,0 pontos)
alcançando 46,4 pontos e, registrou estoque
efetivo abaixo do planejado em junho/2018.

Por conseguinte, o nível de estoque de produtos
finais reduziu -7,8 pontos frente a maio, e
alcançou 46,3 pontos em junho, primeira vez no
ano de 2018 que o nível de estoque fica abaixo
dos 50 pontos, oque reflete efetivamente queda
do indicador.

UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA EFETIVA EM RELAÇÃO AO USUAL 
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Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI
*Índice varia de 0 a 100 pontos. Valores abaixo/acima de 50 pontos indicam utilização da capacidade abaixo/acima da
usual estoque abaixo/acima do planejado.
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OCIOSIDADE CONTINUA ELEVADA E ESTOQUES ESTÃO AJUSTADOS EM JUNHO



Em julho de 2018, todos os índices de
expectativas para os próximos seis meses
voltaram a se situar acima dos 50 pontos,
refletindo otimismo por parte dos industriais
capixabas.

O índice de compras de matéria-prima ampliou
em 4,5 pontos frente a junho/2018, seguido

pelas expectativas para quantidade exportada
(+4,4 pontos na comparação mensal), a
expectativas por demanda por produtos ampliou
em 3,4 pontos na mesma base de comparação.
Por fim, o indicador referente ao número de
empregados registrou aumento de 2,4 pontos
frente a junho.

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI
*O índice varia de 0 a 100 pontos. Quanto maior o índice, maior  a propensão a investir da indústria.

Em julho de 2018, a intenção de investimento
dos industriais capixabas apresentou uma
melhora significativa ao registrar 54,5 pontos,
com aumento de 6,5 pontos frente a junho de
2018 e de 6,1 pontos em relação a julho de
2017.

Além disso, o indicador está 4,9 pontos acima de
sua média histórica, o que indica efetivamente
que os industriais estão estimulados à investir
nas atividades produtivas do estado.

RECUPERAÇÃO DA INTENÇÃO DE INVESTIMENTO NA INDÚSTRIA
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*Índices variam no intervalo de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam otimismo.
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EXPECTATIVAS EM JULHO PARA OS PRÓXIMOS SEIS MESES



PERÍODO DE COLETA DAS INFORMAÇÕES: 02 A 12 DE JULHO DE 2018.
PERFIL DA AMOSTRA: 64 indústrias capixabas (19 pequenas, 31 médias e 14 grandes empresas).

INFORMAÇÕES METODOLÓGICAS: A Sondagem Industrial é uma pesquisa de opinião empresarial,
cujo objetivo é monitorar a evolução da atividade industrial, do sentimento do empresário e,
consequentemente, da evolução futura da indústria.

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI 

Índice: 0 a 100 pontos.

*Valores acima de 50 indicam evolução positiva, estoque acima do planejado ou utilização da capacidade instalada acima do 

usual e expectativa otimista.

¹Em comparação com os últimos seis meses.
²Para os próximos seis meses. 

CONDIÇÕES ATUAIS¹
Espírito Santo Brasil

jun/17 mai/18 jun/18 jun/17 mai/18 jun/18

Evolução da produção 46,1 41,5 43,3 47,7 41,6 50,8

Evolução do número de empregados 47,3 48,9 49,9 47,6 48,3 48,1

Utilização da capacidade instalada (%) 64,0 63,0 63,0 65,0 63,0 66,0

UCI efetiva em relação ao usual 40,1 38 39,3 39,9 37,3 42,8

Estoque efetivo em relação ao planejado 49,4 49,4 46,4 50,9 53,3 50,4

Evolução de estoques de produtos finais 54,2 54,1 46,3 50,1 54,5 48,4

EXPECTATIVAS²
Espírito Santo Brasil

jul/17 jun/18 jul/18 jul/17 jun/18 jul/18

Demanda por produtos 57,1 54,7 58,1 55,7 54,9 56,4

Número de empregados 51,7 48,3 50,7 48,8 48,9 49,5

Compras de insumos e matérias-primas 57,1 51,7 56,2 53,6 53,0 54,5

Quantidade exportada 56,3 50,5 54,9 53,5 54,1 55,4

CONDIÇÕES FINANCEIRAS
Espírito Santo Brasil

2º 
trim/17

1º 
trim/18

2º 
trim/18

2º 
trim/17

1º 
trim/18

2º 
trim/18

Margem de lucro operacional 34,8 32,6 35,4 38,7 41,3 39,9

Situação financeira 38,9 39,2 39,6 44,0 46,0 45,3

Acesso ao crédito 33,6 36,8 39,8 34,1 37,6 36,9

Preço médio das matérias-primas 52,8 63,0 67,0 56,2 63,2 70,0
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