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INVESTIMENTOS
NA INDÚSTRIA
Indústria brasileira volta a reduzir
seus investimentos
2016 foi o terceiro ano consecutivo de grandes
dificuldades para a indústria, o que comprometeu
os planos de investimento das empresas. A
demanda permaneceu baixa, o acesso ao crédito
continuou desafiador e a ociosidade terminou
o ano passado em nível recorde. A incerteza
econômica foi apontada como principal razão para
a frustração dos planos de investimento de 80%
das empresas em 2016 e como a principal razão
para a decisão de não investir em 2017 de 89%
das empresas.
Apenas 67% das empresas investiram em 2016,
número sete pontos percentuais inferior ao registrado
em 2015 e o menor desde o início da pesquisa, em

2010. Dessas empresas, apenas 40% realizaram seus
planos de investimento como planejado – também
o menor percentual desde 2010.
Não se espera reversão deste quadro de crise em
2017. O percentual de empresas que pretendem
investir em 2017 é 67%. A proporção é pouco maior
que a registrada no final de 2015, quando 64% das
empresas pretendiam investir no ano seguinte. O
investimento planejado é focado principalmente
em inovação de produtos e processos, visto que,
em um cenário de grande ociosidade, a busca por
maior competitividade aumenta. O investimento
em ampliação da capacidade produtiva permanece
muito baixo.

Investimento na crise
Participação (%) no total de respostas válidas
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* Fonte: Investimentos na indústria 2016
** Fonte: Investimentos na indústria 2015
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INVESTIMENTO EM 2016

Ritmo de investimento na indústria sofre nova
queda em 2016

A proporção de empresas que realizaram investimentos é a menor desde 2010,
quando a pesquisa foi iniciada
A proporção de empresas da indústria que investiram teve nova queda em 2016. Em 2015, 74% das
empresas realizaram algum tipo de investimento,
enquanto em 2016 esse percentual caiu para 67%.
O valor é o menor da série, iniciada em 2010.

Dentre as empresas que investiram em 2016, 36%
aplicaram seus recursos em novos projetos. Esse
percentual é ligeiramente superior ao observado entre 2013 e 2015. O número é bem inferior
ao registrado em 2012, quando o percentual de
novos empreendimentos tinha alcançado 47%. O
restante dos investimentos (64%) foi destinado à
continuação de projetos anteriores.

Percentual de empresas que investiram no ano
Participação (%) no total de respostas válidas
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Compra de máquinas e equipamentos aumenta em 2016
90% das empresas que investiram compraram
máquinas e equipamentos (nacionais ou importados) em 2016. Em 2015, esse percentual
era de 86%. Entre as empresas que realizaram
esse tipo de compras em 2016, 32% afirmam que
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compraram somente máquinas e equipamentos nacionais, 27% compraram principalmente
máquinas e equipamentos nacionais e 21% compraram igualmente máquinas e equipamentos
nacionais e importados.
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Presença de importados nas compras de máquinas e equipamentos
Percentual (%) do total de empresas que investiram em 2016
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Principalmente máquinas e equipamentos importados
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Planos de investimentos continuam frustrados
Mais de metade das empresas não realizou investimentos conforme planejado
No ano de 2016, apenas 40% das empresas que
planejavam investir realizaram investimentos
conforme planejado. Esse percentual é o menor
desde o início da série, em 2010, quando a realização de investimentos como o planejado ocorreu
em 65% das empresas.

Entre as empresas que tinham planos de investimento, 41% os realizaram apenas parcialmente,
9% adiaram para o próximo ano e 10% tiveram
que cancelar ou adiar seus investimentos por tempo indeterminado.

Realização dos planos de investimento
Percentual (%) do total de empresas que tinham planos de investimento para 2016
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Investimentos realizados parcialmente, adiados ou cancelados
Percentual (%) do total de empresas que tinham planos de investimento
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Incerteza econômica continua frustrando planos de investimento
A incerteza econômica foi a principal razão para a
frustração dos planos de investimento no ano de
2016, como afirmam 80% das empresas que tiveram seus investimentos realizados parcialmente
ou adiados. Em segundo lugar, está a reavaliação
da demanda, com 54% das assinalações. Em seguida, vem o custo do crédito/ financiamento (39%).

Os problemas são os mesmos indicados em 2015.
Ainda que os dois primeiros tenham diminuído
ligeiramente o percentual de assinalações, o
terceiro apresentou um aumento de 5 pontos
percentuais.

Razões para a frustração dos planos de investimento
Participação (%) no total de empresas cujos investimentos foram realizados parcialmente ou adiados
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Melhoria do processo produtivo foi o principal objetivo
dos investimentos em 2016
Empresas seguem buscando aumento de competitividade
Assim como em anos anteriores, os projetos voltados à melhoria do processo produtivo foram o
principal destino do investimento realizado pelas
empresas. 38% dos investimentos realizados em
2016 tiveram esse fim, o que reflete a intenção
das empresas em reduzir custos e aumentar a
competitividade.
Empatados em segundo lugar, com 19% das assinalações cada, estão a manutenção da capacidade

produtiva e o aumento da capacidade da linha
atual. Ambos apresentaram ligeiro aumento no
percentual de assinalações na comparação com
2015, o que sugere leve redução na ociosidade
da indústria. A introdução de novos produtos está em seguida, com 18%. A introdução de novos
processos produtivos foi assinalada por 3%. Assim,
a inovação, de processo ou de produto, foi o principal objetivo de 59% dos investimentos realizados
em 2016.

Principal objetivo do investimento em 2016
Percentual (%) do total de empresas que tinham planos de investimento para 2016

3 3
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Introdução de novos processos produtivos

18
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Principal objetivo do investimento em 2015*
Percentual (%) do total de empresas que tinham planos de investimento para 2015
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4
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* Fonte: Investimentos na indústria 2016
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Dependência dos investimentos de capital
próprio se mantém elevada

72% dos investimentos foram realizados com capital próprio das empresas
Em 2016 houve manutenção da dependência do
investimento no capital próprio das empresas.
Assim como em 2015, 72% dos investimentos das
empresas tiveram que ser financiados com capital
próprio. Nota-se também uma diminuição do financiamento por bancos oficiais de desenvolvimento,
que saiu de 15% em 2015 para 13% em 2016. Se
comparado à 2014, a redução é ainda maior, como
pode ser observado no gráfico “Distribuição média

das fontes de financiamento dos investimentos
realizados”, a seguir.
Além disso, o financiamento feito por bancos comerciais privados aumentou 2 pontos
percentuais entre 2015 e 2016, o que pode
ser considerado uma consequência da redução do financiamento por bancos oficiais de
desenvolvimento.

Distribuição média das fontes de financiamento dos investimentos realizados
Percentual médio (%) considerando somente empresas que investiram
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INVESTIMENTO EM 2017

Pouca necessidade de investir em aumento da produção

Pouco mais de 10% das empresas necessitam ampliar sua capacidade produtiva para atender a
demanda prevista
Quase 90% das empresas afirmam que a capacidade
produtiva instalada atual é suficiente para atender
a demanda prevista para o ano. 39% das empresas
afirmaram que a capacidade atual é mais do que
adequada ou muito mais do que a adequada, ou seja, excedem a demanda prevista. Os percentuais são
próximos aos registrados na pesquisa Investimentos
na Indústria anterior, do início de 2016.

Apenas 12% afirmam que a capacidade produtiva
atual é pouco ou muito pouco adequada (insuficiente) para atender a demanda prevista. Essa
baixa necessidade de investir em aumento da
capacidade decorre da elevada ociosidade do parque produtivo, que terminou 2016 em percentual
recorde.

Adequação da capacidade instalada para atender a demanda prevista
Participação (%) no total de respostas válidas

9

3

14

Muito mais do que adequada

25

Mais do que adequada
Adequada
Pouco adequada

49

Muito pouco adequada

Previsão de investimento segue baixa

Incerteza econômica e ociosidade elevada são principais razões para o baixo investimento
67% das empresas pretendem investir em 2017.
O percentual é pouco maior que o registrado em
2016 (64%), e muito abaixo dos anos anteriores,
como se pode ver no gráfico “Intenções de investimento” a seguir.
Praticamente um terço (35%) dos investimentos
previstos serão destinados a novos projetos. O
percentual é pouco maior que o registrado em
2016 (33%) e menor que o registrado em anos
anteriores, sobretudo em 2011 e 2013, quando o
percentual superou 40%.
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De acordo com as empresas que não pretendem
investir em 2017, a principal razão para a decisão
de não investir é a incerteza econômica, assinalado
por 89% das empresas. Em segundo lugar, é
apontada a ociosidade elevada/reavaliação da
demanda, com 65%. Problemas de crédito estão
em seguida: custo do crédito/financiamento,
com 38% e dificuldade de obtenção de crédito/
financiamento, com 29%. Os percentuais são
muito próximos aos registrados em 2016.
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Intenções de investimento
Participação (%) no total de respostas válidas
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Investimento mais voltado para a inovação

Percentual de investimento em ampliação da capacidade produtiva está entre os menores
da série histórica
Em cenário de grande ociosidade do parque produtivo, as empresas voltam seus investimentos para
a inovação. O investimento de 43% das empresas
tem como principal objetivo a inovação do processo
produtivo (38% em melhorias e 4% em introdução
de novos processos). Outros 23% apontam o investimento em introdução de novos produtos. Assim,
quase dois terços da indústria (65%) privilegiarão
o investimento em inovação, o maior percentual
desde o início da série, em 2011.

O percentual de empresas que aponta que o
principal objetivo do investimento é o aumento
da capacidade produtiva é o segundo menor da
série: 21%, ante 20% em 2016. O baixo percentual
deve-se à elevada ociosidade e ao grande número
de empresas que espera que a demanda em 2017
será inferior à capacidade produtiva já instalada.

Principal objetivo do investimento previsto
Percentual (%) do total de empresas que pretendem investir
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Outros
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Percentual de empresas com intenção de compras
de máquinas volta a cair

Contudo, empresas que pretendem comprar aumentarão as aquisições na comparação
com 2016
11% das empresas que pretendem investir em 2017
não planejam comprar máquinas e equipamentos
em 2017. O percentual é o maior desde o início da
série, em 2011.
Por outro lado, considerando as empresas que
pretendem comprar máquinas e equipamentos

em 2017, o percentual das que planejam ampliar suas compras aumentou na comparação
com o ano anterior. Em 2016, 27% das empresas
que pretendiam investir e comprar máquinas
e equipamentos iriam aumentar ou aumentar
muito as compras. Esse percentual alcançou
42% em 2017.

Compras de máquinas e equipamentos
Percentual (%) do total de empresas que pretendem investir
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Planeja comprar máquinas e
equipamentos no próximo ano

5
2

Não planeja comprar máquinas
e equipamentos no próximo ano

40

Reduzir-se muito
Reduzir-se
Manter-se inalteradas
Aumentar
Aumentar muito

Considerando apenas máquinas e equipamentos
importados, o resultado é semelhante. O percentual de empesas que planejam investir em 2017
e não pretendem comprar máquinas e equipamentos importados é o maior da série: 26%. Mas
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considerando as empresas investidoras que pretendem ir às compras, o percentual de intenção de
aumentar ou aumentar muito as compras é maior
que o registrado em 2016, 31% ante 20%.
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Compras de máquinas e equipamentos importados
Percentual (%) do total de empresas que pretendem investir
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Orientação do investimento quanto ao mercado
não se altera
Participação dos investimentos com foco no mercado externo se mantém baixa
A baixa demanda doméstica fez com que, em
2016, a proporção do investimento orientado para
o mercado externo aumentasse na comparação
com os anos anteriores – ainda que permanecesse
pequeno. Para 2017, não há mudanças, a orientação é majoritariamente voltada para o mercado
doméstico.

10

Das empresas que pretendem investir em 2017,
apenas 6% tem como mercado alvo de seus investimentos principalmente ou somente o mercado
externo. É praticamente o mesmo percentual de
2016 (7%). Os percentuais restantes também
pouco se alteraram, como se pode ver no gráfico
“Mercado alvo do investimento planejado”, a seguir.
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Mercado alvo do investimento planejado
Participação (%) no total de empresas que pretendem investir
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Investimento em fábricas no exterior permanece baixo
80% das empresas industriais brasileiras não têm
investimento produtivo no exterior e não pretendem ter, enquanto 8% não têm investimento
produtivo no exterior, mas pretendem ter. Das
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empresas respondentes, 12% já têm investimento,
sendo que 11% pretendem aumentar esse investimento e o 1% restante pretende reduzi-lo ou
mesmo vender a participação.

Veja mais

Especificações técnicas

Mais informações como série histórica e
metodologia da pesquisa em:
www.cni.org.br/investindustria

Perfil da amostra: 584 empresas de grande
porte.
Período de coleta: 21 de novembro a 9 de
dezembro de 2016.
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