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QUASE A METADE DAS INDÚSTRIAS CAPIXABAS AVALIA                      

QUE NÃO HÁ ESPAÇO PARA MAIOR ENDIVIDAMENTO 
O cenário de dificuldades resultou no aumento do endividamento das indústrias capixabas em 
2014: 17,9% dos industriais afirmaram que a empresa está acima do limite de endividamento e 
23,6% que está no limite, ou seja, não possuem espaço para aumento no endividamento, 
totalizando 41,5%, percentual maior que o apurado em 2012 (40,2%). Entretanto, 33,0% avaliam 
que estão abaixo do limite de endividamento, 9,5% não estão endividadas e 16,0% não 
responderam (ver gráfico 1). A indústria de transformação/extrativa está mais distante do limite de 
endividamento que a indústria da construção: 39,7% das empresas da indústria de 
transformação/extrativa não têm espaço para ampliar o crédito tomado, ante 46,5% da indústria da 
construção (incluindo respostas em branco e empresas não endividadas). Ver gráfico 1.1. 
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Gráfico 1 - Percepção do empresário com relação ao endividamento 
atual da empresa

Percentual sobre o total de respostas(%)

2012 2014

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI
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Gráfico 1.1 - Percepção do empresário com relação ao endividamento 
atual da empresa, por segmento industrial
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Destaques 
 

65% das empresas  
se financiam  com 
capital próprio, mas  
63% também 
utilizam 
empréstimos e 
financiamentos 
bancários 
 

22% das empresas 
afirmam que o valor 
aprovado nas 
operações de crédito 
foi menor que o 
necessário 
 

20% das empresas 
avaliam que o prazo 
dos financiamentos 
aprovados foi mais 
curto que em 2013 
 

41% das empresas  
que recorreram a 
financiamento no 
segundo trimestre 
de 2014 afirmam que 
a falta de linhas 
adequadas dificulta a 
obtenção de crédito 
 

18%  avaliam  que 
o endividamento 
atual da empresa 
está acima do limite 
e outras 24% que 
está no limite de 
endividamento 



EMPRESAS SE FINANCIAM PRINCIPALMENTE COM CAPITAL PRÓPRIO E COM 

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS 
O capital próprio é a principal forma de financiamento das empresas industriais capixabas. Dos empresários entrevistados, 
65,4% afirmam utilizar esse tipo de financiamento e desses, 18,9% se financiam exclusivamente com capital próprio. Como a 
segunda principal fonte de financiamento, com 62,9%, aparece os empréstimos e financiamentos bancários, contudo, apenas 
16% das empresas se financiam somente por essa alternativa. Em terceiro lugar, as empresas se financiam com crédito de 
fornecedores/clientes (38,5%), porém, apenas 7,5% dessas utilizam exclusivamente essa forma. As outras modalidades 
citadas foram: via captação externa, com 5,8% da), via mercado não-bancário (mercado de capitais e fundos de investimento), 
com 4,8% das assinalações e 1% de outras formas (ver gráfico 2). Vale ressaltar que os percentuais não somam 100% pela 
possibilidade de múltiplas respostas. 

 

 

REDUÇÃO NO VALOR DO CRÉDITO APROVADO PARA AS EMPRESAS 
A pesquisa apurou que 19,8% dos empresários capixabas consultados não solicitaram crédito no 2º trimestre de 2014. 
Considerando somente as empresas que afirmaram que solicitaram crédito (ou seja, ignorando aquelas que não solicitaram e 
respostas em branco), 22,4% afirmam que o valor aprovado foi menor do que o necessário para as atividades da empresas, 
quando em 2012 esse percentual foi de 18,2%. Para 69,0% o crédito aprovado foi igual ao que a empresa necessitava e para 
8,6% o valor foi maior que o necessário (ver gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Percepção do empresário com relação ao valor de crédito
Percentual de indústrias que solicitaram crédito (%)

2012 2014

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI



PRAZOS DE CRÉDITOS APROVADOS SÃO MAIS CURTOS QUE OS DE 2012 PARA UM 

QUINTO DOS INDUSTRIAIS 
Entre os empresários que solicitaram e tiveram seu crédito aprovado, 20,3% afirmaram que o prazo em 2014 foi mais curto que 
no ano anterior (ante apenas 7,4% da pesquisa realizada em 2012). Essa percepção é semelhante para empresas da 
transformação/extrativa (20,5%) e para as da construção (20,0%). Para 68,8% dos empresários o prazo foi igual e 10,9% 
avaliam que o prazo foi maior (ver gráfico 4).  

 

 

FALTA DE LINHAS DE CRÉDITO ADEQUADAS É A PRINCIPAL DIFICULDADE ENFRENTADA 

PELA INDÚSTRIA CAPIXABA 
No segundo trimestre de 2014, 54,8% dos empresários capixabas afirmaram que enfrentaram alguma dificuldade para obter 
crédito, enquanto 45,2% não buscaram crédito nesse período. 

A principal dificuldade apontada foi a falta de linhas adequadas à necessidade da empresa, com 41,3% das assinalações do 
grupo de empresas que buscou crédito e enfrentou dificuldades. 

As exigências de garantias reais aparecem como a segunda maior dificuldade, com 36,5%. Em terceiro lugar figura as 
exigências de documentos e renovação de cadastros (34,9%), seguido do custo impeditivo dos empréstimos e financiamentos 
(30,2%), exigências de aquisição de outros produtos junto ao agente financeiro e falta de crédito disponível (ambos com 
12,7%), exigências de licenças ambientais e de funcionamento e registro nos sistemas privados de proteção ao crédito, como 
SERASA, SPC, etc  (ambos com 7,9%), exigências de garantias pessoais (4,8%), registro no CADIN (3,2%), entre outras 
(7,9%). Ver gráfico 5. 

Na avaliação por segmento, para a indústria de transformação e extrativa, a exigência de garantia real foi a principal dificuldade 
para obter crédito no segundo trimestre de 2014, indicada por 40,5% das empresas do setor que solicitaram crédito. Em 
segundo lugar veio à falta de linhas adequadas à necessidade da empresa com 38,1% de assinalações, seguida das 
exigências de documentos e renovação de cadastros (35,7%) e o custo impeditivo dos empréstimos e financiamentos (31,0%). 
Já para a indústria da construção, as principais dificuldades citadas, em ordem de importância, foram: falta de linhas 
adequadas à necessidade da empresa (47,6%), exigências de documentos e renovação de cadastros (33,3%), custo 
impeditivo dos empréstimos e financiamentos e exigências de garantias reais (ambas com 28,6%) e falta de crédito disponível 
(23,8%). 
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Gráfico 4 - Percepção do empresário com relação ao prazo dos empréstimos e 
financiamentos em comparação ao ano anterior

Percentual de indústrias capixabas que tiveram crédito aprovado(%)

2012 2014

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI
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Tabela 1- Principais dificuldades enfrentadas por segmento industrial 

Indústria da construção Indústria da transformação e extrativa 

1º Falta de linhas adequadas à 
necessidade da empresa 1º Exigências de garantias reais 

2º Exigências de documentos e 
renovação de cadastros 2º Falta de linhas adequadas à necessidade 

da empresas 

3º 
Custo impeditivo dos empréstimos e 
financiamentos e exigências de 
garantias reais 

3º Exigências de documentos e renovação  de 
cadastros 

4º Falta de crédito disponível 4º Custo impeditivo dos empréstimos e 
financiamentos 

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI 
  

 

 

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: 104 empresas (27 pequenas, 60 médias e 17 grandes), sendo 77 da indústria de transformação e extrativa e 27 da 
construção. 
Período de coleta: 1 a 11 de julho de 2014 
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Gráfico 5 - Principais dificuldades enfrentadas na obtenção de crédito                              
no 2º trimestre de 2014

Percentual de indústrias capixabas que solicitaram crédito (%)*

*Percentuais não somam 100% pela possibilidade  de múltiplas respostas
Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI


