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INDUSTRIAIS CAPIXABAS ENCERRAM 2019 PREOCUPADOS COM A ELEVADA CARGA TRIBUTÁRIA

RESUMO

• A Sondagem Industrial de dezembro de 2019 para o

Espírito Santo mostra que o industrial capixaba

permanece preocupado com a elevada carga

tributária. A pesquisa revela ainda que os industriais

estão satisfeitos com a situação financeira das

empresas pelo segundo trimestre consecutivo.

• Os indicadores referentes ao nível de atividade

capixaba demonstraram comportamento típico para o

mês de dezembro, o que foi captado pelos índices de

produção e de emprego que registraram queda no

mês. Em relação aos estoques das indústrias capixabas

pesquisadas, na passagem de novembro para

dezembro, as empresas apresentaram excesso de

estoque.

• As expectativas para os próximos seis meses seguem

positivas e estáveis, com indicadores acima de 50

pontos em janeiro de 2020.

• De acordo com a Confederação Nacional da Indústria

(CNI), a falta de demanda se tornou menos

preocupante no quarto trimestre de 2019, como

aponta a pesquisa para o Brasil, visto que esse

“problema afetou enormemente a produção industrial

no passado recente”¹.

Gráfico 1 – Importância de “elevada carga tributária” entre os principais problemas enfrentados pela indústria do 

Espírito Santo*

Percentual de respostas (%)

Fonte: Ideies/Findes e CNI.

(¹) Confederação Nacional da indústria (CNI). Sondagem Industrial. ISSN 1676-0212. Ano 22. Número 12 Dezembro de 2019.

(*) A resposta “elevada carga tributária” é um dos 18 problemas pesquisados junto ao empresário industrial no trimestre de referência. Os

principais problemas dos empresários brasileiros e, especificamente, capixaba podem ser visto no gráfico 6, página 4.
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EMPRESAS ACUMULAM ESTOQUE ACIMA DO PLANEJADO EM DEZEMBRO DE 2019

Em dezembro de 2019, o índice do volume de produção

reduziu 1,4 ponto frente a novembro, atingindo 44,8

pontos. O resultado de dezembro revela queda no

volume de produção, explicado pelo efeito sazonal que

ocorre no período de fim de ano. Destaca-se também a

queda menos intensa do índice de produção se

comparado com os meses de dezembro desde 2014,

conforme mostra o gráfico 2.

O índice que capta a evolução do número de

empregados reduziu 2,8 pontos em dezembro de 2019,

em comparação ao mês imediatamente anterior,

marcando 48,0 pontos. Da mesma forma que o índice de

volume de produção, o indicador de emprego também

costuma registrar queda na passagem de novembro para

dezembro.

Já o índice de estoque efetivo/planejado alcançou 51,2

pontos em dezembro de 2019, aumentando 1,5 ponto

em relação a novembro. Com o aumento, o indicador

cruzou a linha divisória dos 50 pontos, apontando um

relativo excesso de estoque na indústria no mês de

dezembro de 2019.

Tabela 1 – Evolução mensal da indústria

Dezembro de 2019

Fonte: Ideies/Findes e CNI.

Legenda: índices abaixo de 50 pontos sinalizam contração; índices

acima de 50 apontam expansão. (*) Valor acima de 50 pontos indica

acumulação de estoque acima do planejado.

Gráfico 2 – Evolução da produção nos meses de 

dezembro 

Gráfico 3 – Evolução do estoque efetivo em relação ao 

planejado

Fonte: Ideies/Findes e CNI. Fonte: Ideies/Findes e CNI.
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Indicador dez/18 nov/19 dez/19

Volume de produção 40,5 46,2 44,8

Número de empregados 46,1 50,8 48,0

Evolução dos estoques 44,4 50,9 48,3

Estoque efetivo-planejado* 44,6 49,7 51,2
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No último trimestre de 2019, o índice de satisfação com

a situação financeira teve uma ligeira elevação (0,3

ponto) frente ao trimestre anterior. Ao atingir 52,2

pontos, o indicador aumenta pelo quarto trimestre

consecutivo. O resultado confirma a trajetória de

crescimento do índice, que desde 2018 acumula alta de

13,0 pontos. Seguindo a mesma tendência, o índice de

satisfação com o lucro operacional ampliou 1,3 ponto

entre o 3º e o 4º trimestre de 2019, totalizando 48,9

pontos. Apesar do aumento, o indicador ainda encontra-

se abaixo da linha dos 50 pontos.

ACESSO AO CRÉDITO FICA MAIS FÁCIL

Os empresários industriais do Espírito Santo informaram

menor dificuldade em obter crédito no 4º trimestre de

2019, em comparação ao terceiro. Nessa mesma base de

comparação, o indicador cresceu 3,6 pontos e registrou

46,1 pontos, atingindo o maior valor desde 2011. Ao se

aproximar da linha dos 50 pontos, o índice superou o

resultado do quarto trimestre de 2014, período pré-crise

da economia brasileira.
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Gráfico 4 – Índices de satisfação com a situação 

financeira e com o lucro operacional*

Gráfico 5 – Facilidade de acesso ao crédito*

*Índices variam de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos

indicam satisfação.

Fonte: Ideies/Findes e CNI.

*Índices variam de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos

indicam facilidade no acesso ao crédito.

Fonte: Ideies/Findes e CNI.

SITUAÇÃO FINANCEIRA E ACESSO AO CRÉDITO MELHORAM NO 4º TRISMESTRE
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ELEVADA CARGA TRIBUTÁRIA PREOCUPA EMPRESÁRIOS CAPIXABAS NO 4º TRIMESTRE DE 2019

Entre os empresários pesquisados, 47,3% avaliaram a

elevada carga tributária como o principal problema

enfrentado pela indústria. Em relação aos demais

problemas, a competição desleal (30,8%) – exemplificada

por contrabando, dumping, informalidade, entre outros

– encontra-se em segundo lugar, seguido pelo alto custo

(ou falta) de matéria prima (26,4%). Destaca-se no

ranking do Espírito Santo os problemas relacionados à

burocracia excessiva (20,9%) e à inadimplência dos

clientes (19,8%). Estes fecham a lista dos cinco principais

problemas que mais afetaram a indústria capixaba no 4º

trimestre de 2019.

Para o Brasil, a elevada carga tributária também se

manteve no topo do ranking, seguido pela insuficiência

de demanda interna, competição desleal e alto custo (ou

falta) de matéria prima, estes últimos dividindo a terceira

posição entre os problema mais relatado pelos

industriais.

Cabe destacar ainda que, na passagem do 3º para o 4º

trimestre de 2019, a insuficiência de demanda interna foi

menos lembrada pelos empresários capixabas (recuo de

26,7% para 23,1%) e, principalmente, pelas respostas dos

empresários do país (recuo de 34,6% para 29,6%). De

acordo com a CNI, esse movimento indica que as

empresas perceberam uma melhora na demanda, visto

que esse problema foi apontado por 41,1% dos

empresários industrias brasileiros no 1º trimestre de

2019.

Gráfico 6 – Principais problemas enfrentados pela 

indústria no 4º trimestre do ano*

Percentual (%)

*Os percentuais não somam 100% pela possibilidade de indicação

de múltiplas respostas. (¹) Informalidade, contrabando, dumping,

etc.; (²) Estrada, infraestrutura, portuária, etc.

Fonte: Ideies/Findes e CNI.
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Os quatro indicadores de expectativas apresentaram

estabilidade no primeiro mês de 2020, com pequenas

variações em comparação a dezembro de 2019. Dessa

forma, os índices refletem expectativas positivas por parte

dos industriais capixabas em relação aos próximos seis

meses.

Já o indicador que mede a propensão a investir na

indústria do Espírito Santo recuou 7,4 pontos na

passagem de dezembro de 2019 para janeiro de 2020.

Mesmo com a queda, o índice é 1,1 ponto maior que

janeiro de 2019 e 7,1 pontos superior à sua média

histórica (51,8).

Gráfico 7 – Índice de expectativa de demanda por 

produtos

INFORMAÇÕES DA PESQUISA

Perfil da Amostra: 91 empresas, sendo 30 pequeno porte, 39 médio porte e 22 de grande porte.

Período de coleta: 06 a 17 de janeiro 2020.

Resumo metodológico: A sondagem compreende as empresas cuja atividade econômica principal enquadra-se como

indústria de transformação ou extrativa de acordo com a Classificação Nacional de Atividade Econômica – versão 2.0,

com no mínimo 10 empregados e que constam no Cadastro de Estabelecimentos Empregadores do Ministério da

Economia. A metodologia de geração da amostra é da Amostragem Probabilística de Proporções. Para as unidades da

federação, considera-se os portes das empresas e adota-se um nível e confiança de 90% e margem de erro de 10%.
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Tabela 2 – Expectativas para os próximos seis meses

Legenda: valores acima de 50 pontos indicam expectativas de

crescimento. (*) Quanto maior o índice, maior a propensão a investir

da indústria.

Gráfico 8 – Intenção de investimento na indústria do 

Espírito Santo

Indicador jan/19 dez/19 jan/20

Demanda por produtos 59,6 57,8 58,0

Número de empregados 52,3 54,4 54,2

Compra de matéria-prima 54,3 54,9 55,1

Exportação 68,5 53,8 53,7

Investimento* 57,8 66,3 58,9

Fonte: Ideies/Findes e CNI.

Fonte: Ideies/Findes e CNI. Fonte: Ideies/Findes e CNI.

EXPECTATIVAS NÃO ALTERAM EM JANEIRO E INDUSTRIAIS CAPIXABAS PERMANECEM OTIMISTAS 
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