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Perfil da amostra  
• 860 grandes empresas (com 250 ou mais empregados) 

 

 

Margem de erro:   

• 3% com 95% de confiança    

 

Período de coleta:   

• De 09 de novembro a 14 de dezembro de 2015 

 



Investimentos em 2015 

 



Nova queda no investimento 

Proporção de 

empresas que 

investiram é a 

menor desde o 
início da série, em 

2010 



Maior parte do investimento envolve compras de 

máquinas e equipamentos 

33% das 

empresas que 
compraram 

máquinas e 

equipamentos 

compraram 

somente 
máquinas e 

equipamentos 

nacionais 



Frustração recorde dos planos de investimento 

Mais da 
metade das 

empresas não 

realizou os 

investimentos 

planejados 
para 2015 

conforme 

planejado 



Incerteza 

econômica foi 

principal 
razão para a 

frustração dos 

planos de 

investimento 



Empresas buscam aumento de competitividade 

Melhoria do 

processo 
produtivo foi 

principal objetivo 

dos investimentos 

de 2015 



Investimentos dependem de capital próprio 

Forte dependência 

de recursos 

próprios para a 
realização de 

projetos de 

investimentos 

ressalta a 
necessidade de 

desenvolvimento 

de fontes 

alternativas de 

financiamento 



Investimentos em 2016 

 



Previsão de grande ociosidade em 2016 

Menos de 10% das 

empresas 

necessitam ampliar 
sua capacidade 

em 2016 

para atender a 

demanda prevista 



Perspectiva de investimento é a menor dos últimos 

anos 

Apenas um 

terço das 
empresas que 

pretendem 

investir irão 

priorizar novos 

projetos 

A incerteza 

econômica é 

a principal 

motivação 

para não 
investir 



Empresas procuram investir mais em inovação 

Menor 
participação 

das empresas 

com intenção 

de aumentar a 

capacidade 
de produção 



Mas 

participação de 

investimentos 

com foco no 

mercado 

externo 

permanece 

baixa 

Cresce orientação do investimento para atender o 

mercado externo 



Pontos negativos 

  Percentual de empresas que investiu em 2015 foi a menor da série e 

frustração das que investiram foi recorde 

 Aumenta a dependência de recursos próprios para investir 

 Previsão de grande ociosidade para 2016. 

Perspectivas de investimento para 2016 é a menor da série 

Pontos positivos 

  Empresas pretendem investir mais em inovação, sobretudo em 

melhoria do processo produtivo 

  Aumenta a proporção do investimento para atender o setor 

externo 
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