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REDUZIR CUSTOS, AUMENTAR

BUSCAR NOVOS MERCADO

ESTRATÉGIAS DAS EMPRESAS EXPORTADORAS

A desvalorização do real e a queda na demanda doméstica estimula

exportações, que deverão ganhar importância no faturamento, segundo 53% das 

empresas exportadoras consultadas. A redução de custos/aumento da produtividade 

(50%) e a  busca de novos mercados (4

utilizadas pelas empresas exportadoras nos últimos doze meses. Contudo, a burocracia, a 

infraestrutura de transporte, o sistema tributário brasileiro

dificuldades para o sucesso dessas ações. 

utiliza matérias-primas e insumos importados e

pretendem manter inalterado o seu uso com relação ao de insumos domésticos

próximos doze meses. Esses são alguns dos resultados d

realizada com empresas dos setores de extra

 

UM TERÇO DA INDÚSTRIA UTILIZA INSUMOS 

Aproximadamente 32% das empresas pesquisadas 

primas importados, percentual idêntico ao observado em 2005 e superior ao de 2006 

(26%). Entretanto, em 2009, esse percentual alcançou 50% das empresas, já que a forte 

valorização do real havia estimulado a substituição de matérias

domésticos por importados.  Das empresas 

insumos importados, 85% pretendem manter inalterado o uso e apenas 5% 

aumentar. Outras 10% querem substituir grande parte dos insumos/matérias

importados por nacionais. Ver gráfico 1.  
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Gráfico 1 - Substituição de insumos importados por similares nacionais nos 

próximos 12 meses
Percentual de respostas sobre o total de empresas 

AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E 

BUSCAR NOVOS MERCADOS SÃO AS PRINCIPAIS 

ESAS EXPORTADORAS 

A desvalorização do real e a queda na demanda doméstica estimulam o aumento das 

ões, que deverão ganhar importância no faturamento, segundo 53% das 

. A redução de custos/aumento da produtividade 

(50%) e a  busca de novos mercados (47%)  são as principais estratégias comerciais 

s pelas empresas exportadoras nos últimos doze meses. Contudo, a burocracia, a 

estrutura de transporte, o sistema tributário brasileiro, entre outros, impõem 

dificuldades para o sucesso dessas ações. Um terço das empresas consultadas (32%) 

primas e insumos importados e 69% das empresas exportadoras 

seu uso com relação ao de insumos domésticos, nos 

Esses são alguns dos resultados dessa sondagem especial

extração e de transformação industrial. 

UTILIZA INSUMOS IMPORTADOS 

Aproximadamente 32% das empresas pesquisadas em 2015 utilizam insumos/matérias-

primas importados, percentual idêntico ao observado em 2005 e superior ao de 2006 

(26%). Entretanto, em 2009, esse percentual alcançou 50% das empresas, já que a forte 

valorização do real havia estimulado a substituição de matérias-primas e insumos 

empresas capixabas pesquisadas em 2015 que utilizam 

85% pretendem manter inalterado o uso e apenas 5% pretendem 

substituir grande parte dos insumos/matérias-primas 

queoncorrência com similares importados se manterá estável

 

Pretende substituir 

parte por insumos 

nacionais

Pretende substituir 

pequena parte por 

insumos nacionais

Manter inalterado

Aumentar o uso

10%
13%

69%

8%

Brasil

Substituição de insumos importados por similares nacionais nos 

próximos 12 meses 
Percentual de respostas sobre o total de empresas que utilizam insumos importados 

o aumento das 

ões, que deverão ganhar importância no faturamento, segundo 53% das 

. A redução de custos/aumento da produtividade 

%)  são as principais estratégias comerciais 

s pelas empresas exportadoras nos últimos doze meses. Contudo, a burocracia, a 

entre outros, impõem 

das empresas consultadas (32%) 

das empresas exportadoras 

nos 

special 

-

primas importados, percentual idêntico ao observado em 2005 e superior ao de 2006 

(26%). Entretanto, em 2009, esse percentual alcançou 50% das empresas, já que a forte 

nsumos 

pesquisadas em 2015 que utilizam 

pretendem 

primas 

com similares importados se manterá estável 

DEZEMBRO 2015 

Destaques 
 

32% das indústrias 

capixabas  utilizam 

matérias-primas e 

insumos importados 

 

35%  das empresas 

industriais do Estado 

concorrem com 

produtos importados  

 

11% das empresas 

que não exportaram 

nos últimos 12 meses 

pretendem passar a 

exportar 

 

53% das empresas 

exportadoras 

esperam aumentar a 

participação das 

exportações no seu 

faturamento bruto 

 

51% das empresas  

consultadas  citaram 

que a burocracia é a 

principal dificuldade 

para aumentar a 

exportação ou 

começar a exportar  

 

35% das indústrias  

do Estado tomaram 

alguma medida de 

estímulo às 

exportações nos 

últimos 12 meses 



 

 

O uso de importados é mais comum entre 

importados, ante 17% das que não exportam. Para 69% das que já exportaram, o uso se manterá inalterado em relação 

ao de insumos domésticos, enquanto 6% pretendem substituir grande parte dos importados por insumos nacionais e 

outras 6% pretendem aumentar o uso dos importados com relação ao

exportadoras, 6% não utiliza insumos/matérias

 

CONCORRÊNCIA COM IMPORTADOS 

De acordo com a pesquisa de 2015, 36

Dessas, 45% sinalizaram que essa concorrência deverá 

esperam aumento, sendo este acentuado para 9%

gráfico 2). 

Nessa questão, também foi elaborado um índice de difusão, que varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos 

indicam expectativa de aumento da concorrência com importados, enquanto valores abaixo dos 50 pontos indicam o 

contrário, ou seja, quanto mais distante dos 50 pontos, mais intensa e disseminada é a expectativa, tanto de aumento 

quanto de queda. Sendo assim, o índice para o total da indúst

de aumento da concorrência. 

 

EMPRESAS CAPIXABAS ESTÃO DISPOSTAS A EXPORTAR

Do total das empresas participantes da Sondagem, 56% não exportaram nos últimos 12 meses, enquanto 26% 

exportaram e 18% não quiseram ou não souberam responder a questão.

período, 46% pretendem aumentar as exportações nos próximos 12 meses e 54% acreditam que o nível de exportações 

se manterá inalterado. Nenhuma empresa espera redução 

próximos 12 meses (ver gráfico 3). Além disso, das

pesquisado), 11% pretendem exportar nos próximos 12 meses

gráfico 4). 

 

 

 

45%

18%

Gráfico 2 - Expectativa de concorrência com importados  nos próximos 12 meses
Percentual de respostas das empresas capixabas que concorrem com produtos importados

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

O uso de importados é mais comum entre as empresas exportadoras: 81% das exportadoras utilizam insumos 

importados, ante 17% das que não exportam. Para 69% das que já exportaram, o uso se manterá inalterado em relação 

ao de insumos domésticos, enquanto 6% pretendem substituir grande parte dos importados por insumos nacionais e 

outras 6% pretendem aumentar o uso dos importados com relação ao de domésticos.

6% não utiliza insumos/matérias-primas importados e 13% não responderam a questão.

IMPORTADOS FICARÁ ESTÁVEL PARA 45% DAS EMPRESAS

6% das empresas sofrem concorrência com produt

45% sinalizaram que essa concorrência deverá se manter estável nos próximos 12 meses. O

acentuado para 9% delas. Para 23% haverá queda, sendo esta acentuada para 5%

um índice de difusão, que varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos 

concorrência com importados, enquanto valores abaixo dos 50 pontos indicam o 

contrário, ou seja, quanto mais distante dos 50 pontos, mais intensa e disseminada é a expectativa, tanto de aumento 

quanto de queda. Sendo assim, o índice para o total da indústria capixaba ficou em 53,4 pontos, ou seja, há expectativa 

DISPOSTAS A EXPORTAR 

as empresas participantes da Sondagem, 56% não exportaram nos últimos 12 meses, enquanto 26% 

não quiseram ou não souberam responder a questão. Dentre as empresas 

período, 46% pretendem aumentar as exportações nos próximos 12 meses e 54% acreditam que o nível de exportações 

se manterá inalterado. Nenhuma empresa espera redução das vendas externas ou pretende deixar de exportar nos 

Além disso, das indústrias que não exportaram nos últimos 12 meses (56% do total 
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importados, ante 17% das que não exportam. Para 69% das que já exportaram, o uso se manterá inalterado em relação 

ao de insumos domésticos, enquanto 6% pretendem substituir grande parte dos importados por insumos nacionais e 

domésticos. Considerando ainda as 

primas importados e 13% não responderam a questão. 
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MAIORIA DAS EXPORTADORAS ESPERA AUMENTO N

FATURAMENTO BRUTO 

A expectativa de aumento das exportações em um cenário de redução da demanda doméstica 

importância das exportações irá aumentar. Considerando

aumento da participação das exportações no seu faturamento bruto nos próximos 12 meses, ao passo que 40% 

esperam estabilidade. Entretanto, 7% tem expectativa de

Também nessa questão foi elaborado um índice de difusão, que varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos 

indicam expectativa de aumento da participação das exportações no faturamento bru

pontos indicam o contrário, ou seja, quanto mais distante dos 50 pontos, mais intensa e disseminada é a expectativa, 

tanto de aumento quanto de queda da participação. Dessa forma, o índice para o total da indústria estadu

61,7 pontos, ou seja, há expectativa de aumento da participação.
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Gráfico 3 - Expectativa de exportação para os próximos 12 meses: exportadoras
Percentual de respostas sobre o total de empresas que exportaram nos últimos 12 meses

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI
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Gráfico 4 - Expectativa de exportação para os próximos 12 meses: 

Percentual de respostas sobre o total de empresas que não exportaram nos últimos 12 meses

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

RAS ESPERA AUMENTO NA PARTICIPAÇÃO DAS E

A expectativa de aumento das exportações em um cenário de redução da demanda doméstica 

importância das exportações irá aumentar. Considerando somente as empresas que pretendem exportar, 53% esperam 

aumento da participação das exportações no seu faturamento bruto nos próximos 12 meses, ao passo que 40% 

tem expectativa de queda da participação (ver gráfico 5

Também nessa questão foi elaborado um índice de difusão, que varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos 

indicam expectativa de aumento da participação das exportações no faturamento bruto, enquanto valores abaixo dos 50 

pontos indicam o contrário, ou seja, quanto mais distante dos 50 pontos, mais intensa e disseminada é a expectativa, 

tanto de aumento quanto de queda da participação. Dessa forma, o índice para o total da indústria estadu

61,7 pontos, ou seja, há expectativa de aumento da participação. 
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A PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES NO 

A expectativa de aumento das exportações em um cenário de redução da demanda doméstica sinaliza que a 

as empresas que pretendem exportar, 53% esperam 

aumento da participação das exportações no seu faturamento bruto nos próximos 12 meses, ao passo que 40% 

er gráfico 5). 

Também nessa questão foi elaborado um índice de difusão, que varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos 

to, enquanto valores abaixo dos 50 

pontos indicam o contrário, ou seja, quanto mais distante dos 50 pontos, mais intensa e disseminada é a expectativa, 

tanto de aumento quanto de queda da participação. Dessa forma, o índice para o total da indústria estadual ficou em 
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A BUROCRACIA É A PRINCIPAL DIFICULDADE QUE

As empresas consultadas consideram que a burocracia (tributária, alfandegária etc) é a maior 

para aumentar as exportações ou começar a exportar, com 51% das citações

Em seguida, as empresas apontaram a adequação do produto e processo produtivo para atender as demandas de 

compradores (36%) e o sistema tributário brasileiro (31%)

Separando as avaliações das empresas em exportadoras e não exportadoras, observa

burocracia como o principal problema encontrado nessa atividade, com 50% e 31% da citações, respectivame

Também tiveram destaque a adequação de produto e processo produtivo para atender às demandas de compradores 

(31% e 26%, nessa ordem), infraestrutura de transporte (38% e 11%, respectivamente), sistema tributário brasileiro (25% 

e 20%, respectivamente), taxa de câmbio (25% e 1
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Gráfico 6 - Principais dificuldades da empresa para aumentar a exportação ou começar 

Percentual sobre total de empresas que exportaram  e que não exportaram nos últimos 12 meses

A soma dos percentuais supera 100% devido a possibilidade  de múltiplas respostas

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

IPAL DIFICULDADE QUE AS EMPRESAS ENCONTRA

consideram que a burocracia (tributária, alfandegária etc) é a maior 

para aumentar as exportações ou começar a exportar, com 51% das citações entre todas que responderam a pesquisa.

Em seguida, as empresas apontaram a adequação do produto e processo produtivo para atender as demandas de 

sistema tributário brasileiro (31%). 

esas em exportadoras e não exportadoras, observa

burocracia como o principal problema encontrado nessa atividade, com 50% e 31% da citações, respectivame

Também tiveram destaque a adequação de produto e processo produtivo para atender às demandas de compradores 

(31% e 26%, nessa ordem), infraestrutura de transporte (38% e 11%, respectivamente), sistema tributário brasileiro (25% 

mbio (25% e 11%, nessa ordem), entre outros. Ver gráfico 
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AS EMPRESAS ENCONTRAM PARA EXPORTAR 

consideram que a burocracia (tributária, alfandegária etc) é a maior dificuldade enfrentada 

entre todas que responderam a pesquisa. 

Em seguida, as empresas apontaram a adequação do produto e processo produtivo para atender as demandas de 

esas em exportadoras e não exportadoras, observa-se que ambas destacaram a 

burocracia como o principal problema encontrado nessa atividade, com 50% e 31% da citações, respectivamente. 

Também tiveram destaque a adequação de produto e processo produtivo para atender às demandas de compradores 

(31% e 26%, nessa ordem), infraestrutura de transporte (38% e 11%, respectivamente), sistema tributário brasileiro (25% 

gráfico 6. 
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Financiamento 

 

MAIS DE UM TERÇO DAS INDÚSTRIAS PROMOVE A

As empresas capixabas foram solicitadas a assinalar as principais 

aumentar as exportações ou começar a exportar. Mais da metade 

e não tem a intenção de exportar e 11% não realizaram

alguma medida para alavancar as exportações

Considerando as indústrias que não exportaram nos últimos 12 meses, 

exportações. Considerando as já exportadoras, o percentual alcan

A principal medida tomada foi a redução de custos ou aumento da produtividade, apontada por 

que realizaram alguma ação de promoção 

mercados (47%), o investimento na qualidade

lançamento de novos produtos, a diferenciação de marca/imagem/marketing (11%) e

logística (todas com 11% de citações), entre outr

 

 

 

 

Sondagem Especial Comércio Exterior
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 

Perfil da amostra: 62 empresas (18 pequenas, 3

Período de coleta: 1 a 13 de julho de 2015 
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Gráfico 7 - Principais ações para aumentar as exportações ou começar a exportar

Percentual sobre total de empresas que tomaram ações

A soma dos percentuais supera 100% devido a possibilidade  de múltiplas respostas

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

INDÚSTRIAS PROMOVE AÇÕES DE ESTÍMULO ÀS 

adas a assinalar as principais ações realizadas nos últimos doze meses

aumentar as exportações ou começar a exportar. Mais da metade das empresas (54%) afirm

ão de exportar e 11% não realizaram nenhuma ação nesse sentido. Entretanto, 

para alavancar as exportações. 

que não exportaram nos últimos 12 meses, 20% realizaram ações de promoção das 

exportações. Considerando as já exportadoras, o percentual alcança 75%. 

A principal medida tomada foi a redução de custos ou aumento da produtividade, apontada por 

alguma ação de promoção às exportações. Em seguida, foram assinalada

mercados (47%), o investimento na qualidade ou design dos produtos (37%), a redução da margem de lucro (16%), 

a diferenciação de marca/imagem/marketing (11%) e o aperfeiçoa

, entre outras. Ver gráfico 7. 
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A principal medida tomada foi a redução de custos ou aumento da produtividade, apontada por 53% das empresas 
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u design dos produtos (37%), a redução da margem de lucro (16%), o 
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Estudo do Sesi/Senai/ES, por meio de sua Gerência Executiva de Economia Criativa, e do Ideies (Instituto de Desenvolvimento 

Indústria). 

53%

47%

37%

Principais ações para aumentar as exportações ou começar a exportar


