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76% dos empresários capixabas pesquisados afirmaram enfrentar

dificuldade em obter insumos no país, sobretudo devido aos

seguintes fatos: fornecedor não ter estoques (64,5%), demanda

maior que a capacidade do fornecedor (46,8%) e preço elevado

por razões de oferta e demanda (41,9%). Entre os industriais

capixabas, 50% relatou utilizar regularmente insumos importados,

entre estes, 51% afirmaram que estão com dificuldade para obter

matérias-primas importadas, principalmente por conta de os

fornecedores não terem estoques e terem um elevado tempo de

produção (76,2%).

Para o Brasil, entre as 1.855 indústrias pesquisadas, 68% delas

enfrentaram dificuldades de obter insumos ou matérias-primas no

mercado doméstico e 56% das empresas que importam insumos

relataram problemas ao comprá-los.
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MERCADO DE INSUMOS E MATÉRIAS-PRIMAS NO ESPÍRITO SANTO

A Sondagem Especial para o Espírito Santo, aplicada entre os dias

1 e 14 de outubro de 2020, contou com a participação de 82

empresas da Indústria de transformação. A pesquisa mostrou que,

de modo geral, as indústrias apresentaram dificuldades tanto para

atender os seus clientes, quanto para obter insumos ou matérias-

primas no mercado doméstico e internacional. A disseminação

desse problema deve-se às dificuldades impostas pela forte

contração da demanda ocorrida tão logo o início da pandemia de

Covid-19. As empresas enfrentaram problemas nas condições

financeiras correntes, e por consequência, passaram a trabalhar

com um estoque abaixo do habitual. Com poucos produtos em

estoque, a cadeia produtiva não conseguiu acompanhar a

retomada econômica nos meses seguintes, gerando escassez e

aumento dos preços dos insumos no período.
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Gráfico 1 – Dificuldade em obter matérias-primas
Percentual do total de respostas (%)

Dificuldades para conseguir insumos e matérias-primas

Fonte: Ideies/Findes e CNI.

INFORMAÇÕES DA PESQUISA

Perfil da Amostra: 82 empresas, sendo 27 pequeno porte, 38 médio porte e 17 de grande porte.

Período de coleta: 01 a 14 de outubro 2020.
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Gráfico 2 - Dificuldades para obter insumos nacionais 

- Espirito Santo*
Percentual do total de respostas das empresas que afirmaram ter 

alguma dificuldade para obter matéria-prima nacional (%)

Gráfico 3 - Dificuldades para obter insumos importados 

- Espirito Santo*
Percentual do total de respostas das empresas que afirmaram ter 

alguma dificuldade para obter matéria-prima importada (%)

Dificuldades para atender a demanda

(*) As empresas podiam marcar mais de uma alternativa, por isso a

soma dos percentuais supera 100%.

Fonte: Ideies/Findes e CNI.

(*) As empresas podiam marcar mais de uma alternativa, por isso a

soma dos percentuais supera 100%.

Fonte: Ideies/Findes e CNI.

Em relação à sua própria demanda, 44% das empresas consultadas

no Espírito Santo informaram encontrar alguma dificuldade em

atender à demanda dos seus clientes, 7% delas afirmaram que

grande parte da demanda não está sendo atendida. Os principais

obstáculos listados pelos empresários capixabas para conseguir

atender os seus clientes são a demanda maior que a capacidade de

produção (44,4%); a falta de estoque (41,7%); e não poder

aumentar a produção (38,9%). Com resultados similares, 44% dos

empresários brasileiros pesquisados demonstraram dificuldades

em atender a sua demanda.

Gráfico 3 – Dificuldade em atender à demanda dos clientes 
Percentual do total de respostas (%)
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Gráfico 5 - Razões para não atender toda a demanda - Espírito Santo*
Percentual do total de respostas das empresas que afirmam não estarem atendendo a sua própria demanda (%)

(*) As empresas podiam marcar mais de uma alternativa, por isso a soma dos percentuais supera 100%.

Fonte: Ideies/Findes e CNI.

Em relação à oferta da própria empresa, os empresários capixabas

revelaram também na pesquisa, que, segundo a percepção deles, o

problema não tem previsão rápida de normalização. Apenas 8,3%

acreditam que voltarão a atender seus clientes de modo integral

em até um mês, 44,4% acreditam que será normalizado de 1 a 3

meses e 47,2% entendem que a situação se normalizará somente

no próximo ano.

Em relação à oferta insumos nacionais, a expectativa é de que

demore ainda mais. Somente 4,8% acredita que em um mês a

situação será normalizada, enquanto 77,4% creem que a

normalização ocorrerá em 2021. Para a oferta de insumos

importados, nenhum empresário acredita que ela será normalizada

em até um mês, a maior parcela (42,9%) crê que a normalização

levará mais de 3 a 6 meses.

Gráfico 6 - Tempo até normalização da oferta - Espírito Santo
Percentual do total de respostas das empresas que afirmam ter dificuldade para adquirir insumos (%)
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Informações adicionais

A Sondagem Industrial para o Espírito Santo do 3º trimestre

mostrou que 78,6% dos empresários pesquisados perceberam

aumento do preço médio das matérias-primas em comparação ao

trimestre imediatamente anterior. Na mesma pesquisa, a opção

falta ou alto custo da matéria-prima foi o problema mais relatado

pelos industriais capixabas no 3º trimestre de 2020, assinalada por

57,1% das empresas pesquisadas. Para o Brasil, 82% dos

empresários consultados informaram aumento no preço médio

dos insumos e matérias-primas frente ao 2º trimestre.

Adicionalmente, entre os principais problemas enfrentados pelos

industriais brasileiros no terceiro trimestre do ano, 57,8%

assinalaram falta ou alto custo da matéria-prima e 31,6%

informaram ter problemas relacionados à variação da taxa de

câmbio.
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