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REDUÇÃO DO CUSTO DE PRODUÇÃO É O PRINCIPA

AQUISIÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS

A expectativa de uma forte redução nos custos da produção 

estimulam a aquisição de novas tecnologias pelas indústrias capixabas da construção, 

92,3% das assinalações. A existência de fornecedores das tecnologias e assistência técnica 

na região também é um facilitador, segundo 38

percentual (30,8%), estão os baixos custos para aquisição, uso e manutenção

tecnologias, existência de fontes apropriadas de financiamento e flexibilidade das novas 

tecnologias à infraestrutura existente. Ver g

TAXA DE JUROS E DE CÂMBIO ELEVADAS DIFICU

DE NOVAS TECNOLOGIAS 

As taxas de juros e de câmbio elevadas foram apontadas por 64,7% dos empresários como 

principal obstáculo à aquisição de novas tecnologias. Em seguida 

custos para aquisição, uso e manutenção da tecnologia (47,1%)

principalmente: falta de mão de obra qualificada para operar a tecnologia (29,4%), falta de 

fornecedores da tecnologia e assistência técnica na região, falta de clareza sobre o 

dinamismo de mercado e a falta de percepção do usuário sobre as vantagens da nova 

tecnologia em relação àquela já estabelecida (todos com 23,5%). V
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Gráfico 1 - Itens que facilitam a aquisição de novas tecnologias pela empresa
Percentual sobre o total de respostas válidas(%)

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI
A soma dos percentuais supera 100% devido  a possibilidade
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redução nos custos da produção se destaca entre os itens que 

aquisição de novas tecnologias pelas indústrias capixabas da construção, com
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MBIO ELEVADAS DIFICULTAM A OBTENÇÃO 

de câmbio elevadas foram apontadas por 64,7% dos empresários como 

aquisição de novas tecnologias. Em seguida destacaram-se os altos 

custos para aquisição, uso e manutenção da tecnologia (47,1%). Também foram citados, 

falta de mão de obra qualificada para operar a tecnologia (29,4%), falta de 

fornecedores da tecnologia e assistência técnica na região, falta de clareza sobre o 

dinamismo de mercado e a falta de percepção do usuário sobre as vantagens da nova 

relação àquela já estabelecida (todos com 23,5%). Ver gráfico 2. 
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IMPACTO NO CUSTO É DECISIVO NA ESCOLHA DE

Os custos associados à aquisição e manutenção da nova tecnologia

processo de compra de novas tecnologias, de acordo com 83,3% dos empresários da indústria da construção

Espírito Santo. A redução dos custos operacionais proporcionada pelo uso da nova tecnologia também teve 

destaque (77,8%), seguida do aumento da qualidade da c

tecnologia (44,4%) e da mão de obra necessária para operar a nova tecnologia (38,9%). V
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Gráfico 2 - Principais obstáculos à aquisição de novas tecnologias

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI
A soma dos percentuais supera 100% devido a possibilidade  de múltiplas respostas
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Gráfico 3 - Principais fatores avaliados no processo de compra de novas tecnologias
Percentual sobre total de respostas válidas (%)

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI
A soma dos percentuais supera 100% devido a possibilidade  de múltiplas respostas

 

CISIVO NA ESCOLHA DE ADOÇÃO DE NOVAS TECN

e manutenção da nova tecnologia são o principal item a ser considerado no 

de compra de novas tecnologias, de acordo com 83,3% dos empresários da indústria da construção

. A redução dos custos operacionais proporcionada pelo uso da nova tecnologia também teve 

destaque (77,8%), seguida do aumento da qualidade da construção em conseqüência da utilização da nova 

tecnologia (44,4%) e da mão de obra necessária para operar a nova tecnologia (38,9%). V
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ADOÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS 

são o principal item a ser considerado no 

de compra de novas tecnologias, de acordo com 83,3% dos empresários da indústria da construção do 

. A redução dos custos operacionais proporcionada pelo uso da nova tecnologia também teve 

onstrução em conseqüência da utilização da nova 

tecnologia (44,4%) e da mão de obra necessária para operar a nova tecnologia (38,9%). Ver gráfico 3. 
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Financiamento 

EMPRESAS INVESTIRÃO MAIS EM TECNOLOGIA D

De acordo com as empresas que responderam a 

próximos cinco anos. Dentre essas, a maioria investir

61,1% das citações). O item sistemas estruturais foi assinalado por 55,6% das empresas, seguido de sistema de 

revestimentos, com 44,4% (ver gráfico 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondagem Especial 

Estudo do Sesi/Senai/ES, por meio de sua Gerência Executiva de Economia Criativa, e do Ideies (Instituto de Desenvolvimento 

Educacional e Industrial do Espírito Santo), sob a coordenação da CNI (Confederação Nacional da Indústria).

Perfil da amostra: 26 empresas (7 pequenas e 

Período de coleta: 5 a 15 de janeiro de 2015 
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Gráfico 4 - Segmentos tecnológicos nos quais as empresas pretendem investir nos 

Percentual sobre total de respostas válidas(%)

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI
A soma dos percentuais supera 100% devido a possibilidade  de múltiplas respostas

MAIS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E SISTEMAS PREDIAIS

que responderam a pesquisa, 69,2% pretendem investir em novas tecnologias nos 

essas, a maioria investirá em tecnologia da informação e sistema prediais

. O item sistemas estruturais foi assinalado por 55,6% das empresas, seguido de sistema de 
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