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APÓS QUATRO MESES DO INÍCIO DA PANDEMIA, SONDAGEM APONTA MELHORA NAS
EXPECTATIVAS DO EMPRESÁRIO INDUSTRIAL CAPIXABA
RESUMO
•

•

capixabas estão menos insatisfeitos com as condições

A Sondagem Industrial de junho de 2020 para o

financeiras de suas empresas no segundo trimestre de

Espírito Santo mostrou que os industriais capixabas

2020. Entre os problemas listados pelos industriais no

ainda sentem os efeitos negativos da crise causada

segundo trimestre, os destaques foram a elevada

pela pandemia de Covid-19, porém em intensidade

carga tributária e a falta de demanda interna.

inferior aos efeitos sentidos no início da pandemia.
Em junho de 2020, o indicador de volume de
produção

registrou

o

seu

segundo

aumento

consecutivo. Apesar de retratar queda no volume de
produção, por se situar abaixo da linha dos 50 pontos,
o índice está no seu maior patamar desde outubro de
2019, sugerindo uma substancial melhora desde o
início da pandemia.

•

A pesquisa também revelou que os empresários já se
mostram otimistas em relação aos próximos seis
meses, visto que três dos quatro indicadores se
localizam na região de otimismo (acima da linha dos
50 pontos) em julho de 2020. O índice de expectativas
referente à demanda por produtos atingiu 53,7
pontos, crescendo 7,8 pontos na passagem de junho
para julho.

Gráfico 1 – Índice de expectativa de demanda por produtos
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Fonte: Ideies/Findes e CNI.
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PRODUÇÃO E EMPREGO CONTINUAM EM QUEDA, MAS DE FORMA MENOS INTENSA
Em junho de 2020, o indicador de volume de produção

mês anterior, aumentou 2,8 pontos na passagem de maio

ampliou 10,7 pontos frente a maio e registrou 48,4

para junho de 2020 e chegou a 50,3 pontos, acima da

pontos. Apesar de sua segunda alta consecutiva, o

linha divisória. O índice de evolução dos estoques atingiu

indicador permanece abaixo da linha dos 50 pontos,

50,5 pontos em junho, 2,2 pontos acima do valor

mostrando que a atividade industrial ainda sofre os

registrado em maio.

impactos negativos da atual pandemia.
Nesse mesmo sentido, o índice de evolução do número

Tabela 1 – Evolução mensal da indústria
Junho de 2020

de empregados na indústria do Espírito Santo cresceu 8,6

Indicador

pontos entre maio e junho, alcançando 46,4 pontos. Com

jun/19

mai/20

jun/20

Volume de produção

45,2

37,7

48,4

Número de empregados

48,8

37,8

46,4

Evolução dos estoques

52,8

48,3

50,5

Estoque efetivo-planejado*

52,1

47,5

50,3

esse resultado abaixo da linha divisória dos 50 pontos, o
indicador reflete uma nova queda do número de
empregados, mas é um recuo menos disseminado entre
as empresas pesquisadas na comparação com os meses
de março e abril, quando eclodiu a crise causada pela
pandemia de Covid-19.
O indicador de estoques em relação ao planejado, que
apontava estoques abaixo do desejado pela indústria no

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.
Fonte: Ideies/Findes e CNI.

Gráfico 3 – Evolução do estoque de produtos finais
Acima do
planejado

Aumento

Gráfico 2 – Evolução do volume de produção
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INDUSTRIAIS CAPIXABAS RELATAM MAIOR DIFICULDADE DE ACESSO AO CRÉDITO NO
2º TRISMESTRE
Gráfico 4 – Índices de satisfação com a situação
financeira e com o lucro operacional*

entanto, ainda refletem insatisfação por parte dos
industriais. O índice de satisfação com a margem de
lucro operacional das empresas alcançou 37,8 pontos no
2º trimestre de 2020, 0,5 ponto acima do primeiro
trimestre. Quanto à situação financeira, o indicador
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aumentou 2,9 pontos e atingiu 44,7 pontos no 2º
trimestre de 2020. Mesmo com o aumento, o indicador
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está 7,5 pontos abaixo do patamar anterior à pandemia
de Covid-19.
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Gráfico 5 – Facilidade de acesso ao crédito*
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*Índices variam de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos
indicam satisfação.
Fonte: Ideies/Findes e CNI.
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O índice de facilidade de acesso ao crédito recuou 1,9
ponto no segundo trimestre de 2020 frente ao primeiro
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e registrou 37,9 pontos. Essa é a segunda queda
consecutiva do índice, revelando maior dificuldade para
obter crédito em meio à crise gerada pela atual
pandemia.

*Índices variam de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos
indicam facilidade no acesso ao crédito.
Fonte: Ideies/Findes e CNI.
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ELEVADA CARGA TRIBUTÁRIA E FALTA DE DEMANDA PERMANECEM COMO OS PRINCIPAIS
PROBLEMAS ENFRENTADOS PELA INDÚSTRIA CAPIXABA
Os problemas mais listados pelos empresários industriais
capixabas no segundo trimestre de 2020 ainda refletem os
desdobramento da atual da pandemia de Covid-19. A
elevada carga tributária permaneceu no topo do ranking,
assinalada por 36,8% das empresas pesquisadas.
O problema com a falta de demanda interna foi apontado
por 35,6% dos industriais no 2º trimestre de 2020, um

Gráfico 6 – Principais problemas enfrentados pela
indústria no 2º trimestre de 2020*
Percentual (%)
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Falta ou alto custo da
matéria prima

percentual de respostas deste item no 1º trimestre. Em

Competição desleal ¹

se tornou um dos principais problemas enfrentados pela
indústria do Espírito Santo em decorrência das restrições
ao comércio e das necessárias medidas de distanciamento
social. A inadimplência dos clientes, que também ganhou
maior importância nesse período, ocupa a terceira posição
do ranking no segundo trimestre e foi apontada por 28,7%
dos empresários pesquisados.
Destaca-se também no ranking do Espírito Santo o
problema relacionado à falta ou alto custo da matéria
prima (21,8%) que saiu da 6ª para a 4ª posição,
respectivamente, na passagem do primeiro para o
segundo trimestre de 2020, com uma alta de 7,2 p.p.. Esse
resultado reflete as dificuldades logísticas e de produção
como efeitos dos desdobramentos da atual pandemia.
Com o mesmo percentual, o item competição desleal
(21,8%) completa a lista dos cinco problemas mais
relatados pelos industriais capixabas.
Para o Brasil, a falta de demanda (38,3%) se manteve como
o principal problema apontado pelos empresários no
segundo trimestre de 2020, seguida pela elevada carga
tributária (32,0%) e taxa de câmbio (23,8%).
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35,6
38,3

Inadimplência dos clientes

aumento de 5,3 pontos percentuais (p.p.) em relação ao
meio à crise ocasionada pela Covid-19, a falta de demanda

36,8
32,0

Elevada carga tributária

19,9

21,8
23,7
13,0

17,2
21,9

Falta de capital de giro

12,6
11,8

Burocracia excessiva
Falta ou alto custo de
energia
Dificuldades na logística
de transporte ²
Demanda externa
insuficiente

10,3
10,1
8,1
9,4
8,1
10,8

Outros

6,9
3,2

Taxas de juros elevadas

6,9

Insegurança jurídica

5,8
7,1

Nenhum

21,8

17,2
23,8

Taxa de câmbio

Falta de financiamento de
longo prazo
Falta ou alto custo de
trabalhador qualificado
Competição com
importados

28,7

4,6

13,9

10,0

3,5
4,2
3,5
6,3

Espírito Santo
Brasil

1,2
2,6

*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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EXPECTATIVAS PARA OS PRÓXIMOS SEIS MESES SE RECUPERAM E MOSTRAM OTIMISMO
Três dos quatro indicadores de expectativas cruzaram a

pontos abaixo da sua média histórica.

linha dos 50 pontos entre junho e julho de 2020,
revelando que os industriais capixabas se mostram

Tabela 2 – Expectativas para os próximos seis meses

otimistas em relação aos próximos seis meses. O
destaque foi o índice de expectativa de demanda por
produtos que cresceu 7,8 pontos e marcou 53,7 pontos.
Já o índice de expectativas para o número

de

empregados foi o único a se situar abaixo da linha dos 50
pontos em julho de 2020, atingindo 48,5 pontos.
O índice que mede a propensão à investir apresentou um
aumento de 6,0 pontos em julho de 2020, ante junho,

Indicador

jul/19

jun/20

jul/20

Demanda por produtos

59,2

45,9

53,7

Número de empregados

53,0

43,1

48,5

Compra de matéria-prima

53,4

43,1

51,8

Exportação

56,8

40,5

50,7

Investimento*

59,8

40,9

46,9

alcançando 46,9 pontos. Apesar da recuperação, o

Legenda: valores acima de 50 pontos indicam expectativas de
crescimento. (*) Quanto maior o índice, maior a propensão a investir
da indústria.

indicador segue em um baixo patamar, localizando-se 4,7

Fonte: Ideies/Findes e CNI.

Gráfico 7 – Índice de expectativa de compra de
matéria-prima

Gráfico 8 – Intenção de investimento na indústria do
Espírito Santo
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Fonte: Ideies/Findes e CNI.

INFORMAÇÕES DA PESQUISA
Perfil da Amostra: 87 empresas, sendo 32 pequeno porte, 36 médio porte e 19 de grande porte.
Período de coleta: 01 a 13 de julho 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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