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Sumário Executivo 

Após a recuperação verificada em 2010, a economia brasileira enfrenta 

um novo problema: como manter sua trajetória de expansão em um contexto 

de valorização cambial e de falta de dinamismo no mercado internacional, 

especialmente nos países desenvolvidos? 

As projeções para o investimento industrial para 2011, por sua vez, 

demonstram que essa manutenção da trajetória de crescimento está bastante 

comprometida. O investimento industrial, que é predominantemente induzido 

pela demanda, deverá apresentar redução, contrapondo-se ao período anterior, 

o que pode ser prejudicial à expansão econômica do país, dada a importância 

do investimento como fonte de demanda no curto prazo e como garantidor da 

oferta futura no longo prazo. 

Taxas elevadas de investimento são essenciais para o crescimento de 

uma economia. Conforme foi analisado no IC-FIESP, enquanto o Brasil investiu 

18,7% do PIB em 2008 (maior taxa dos últimos anos), os países Selecionados, 

que são os que mais cresceram em competitividade entre os países de renda 

similar à brasileira, investiram 24,9% do PIB. Assim, torna-se essencial avaliar 

a expectativa de investimento e as estratégias empresariais, conforme segue: 

• Em 2011, a indústria de transformação deverá investir R$ 167,1 bilhões 

em máquinas, equipamentos, instalações, inovação, gestão e P&D, o 

que representará uma redução de 4,7% na comparação com os 

investimentos de 2010. 

• O investimento em máquinas e equipamentos, apesar de ser o principal 

componente do investimento total da indústria de transformação, deverá 

se reduzir 7,3%. 

• O investimento total da economia, por sua vez, deverá ser sustentado 

pelo investimento em Petróleo e Gás e pelos investimentos em 

infraestrutura e construção. Assim, a taxa de investimento da economia 

deverá se manter em 18,4% do PIB – a mesma de 2010. 

• Apesar da queda no investimento, a demanda por recursos públicos 

deve saltar de R$ 29,5 bilhões para R$ 37,1 bilhões, o que exigirá um 
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esforço ainda maior do seu principal financiador, o BNDES, colocando 

em foco a necessidade de políticas de incentivo ao investimento, como o 

PSI, programa de incentivo lançado pelo banco em 2009. 

• Diante das restrições impostas à economia, as estratégias das 

empresas devem se alterar significativamente: se no ano passado o 

investimento focava a expansão, neste ano as inversões deverão focar a 

eficiência produtiva, caracterizando estratégias defensivas. 

• A elevada carga tributária, ao passo que retira recursos que poderiam 

ser investidos e encarece o investimento, é seu principal limitante. 

Apesar disso, ganharam bastante importância como limitantes os 

aumentos da taxa SELIC e a perda de mercado para importados. 

 

Além da análise geral dos investimentos, destacam-se também as 

estratégias e intenção de investimento nas diferentes estruturas empresariais. 

Nesse sentido, pode se observar diferenças entre os portes: 

 

Pequenas Empresas 

• Apesar de reduzirem seu investimento como parcela do faturamento, as 

pequenas empresas serão as únicas que ampliarão seu investimento em 

termos absolutos (1,1%). 

• Essas empresas são as que mais dependem dos recursos próprios para 

realizar seus investimentos em função da dificuldade que têm de 

encontrar fontes de financiamento privado de terceiros. 

• Não por acaso, a elevação dos juros e a alta carga tributária prejudicam 

especialmente as empresas desse porte, pois os altos juros encarecem 

o capital e a alta carga retira recursos que poderiam ser reinvestidos, 

além de encarecer o investimento. 

• Em decorrência da perspectiva de baixa expansão da demanda, o 

investimento das pequenas empresas deverá ser predominantemente na 

melhoria de gestão, a fim de garantir uma melhor eficiência produtiva 

para recompor suas margens. 
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Médias Empresas 

• As médias empresas foram as que mais investiram como parcela do 

faturamento em 2010 e isso deve se repetir em 2011, apesar do 

investimento total se reduzir em 3,3%. 

• Assim como as pequenas, as médias empresas também têm como 

principal objetivo ao investir reduzir seus custos. Para garantir que esses 

objetivos sejam atendidos essas empresas focarão principalmente na 

aquisição de maquinário e na melhoria de gestão. 

• Diferentemente das pequenas, porém, as médias empresas apresentam 

a perda de mercado para produtos importados como um dos principais 

limitantes ao investimento. 

 

Grandes Empresas 

• As grandes empresas, ao contrário da estratégia adotada em 2010, 

devem investir focando a eficiência produtiva e não sua expansão, 

diante das perspectivas de baixa expansão da demanda e da 

intensificação da concorrência internacional. 

• Para atingir esses objetivos, as grandes apontam como principal 

necessidade inovações ou melhorias de processos, além de melhorias 

de gestão. 

• Destaca-se nesse porte, mais do que para qualquer outro, a 

preocupação com a perda de mercado para produtos importados, diante 

do aumento da penetração dos importados no mercado nacional. 

 

Com base nesse cenário, em que as empresas apresentarão uma 

contenção dos investimentos em 2011 e uma maior preocupação com a 

eficiência produtiva em detrimento da expansão, como tinha ocorrido em 2010, 

o DECOMTEC/FIESP apresenta um conjunto de propostas visando aumentar o 

investimento fixo e em inovação e P&D, a fim de recolocar o país em uma 

trajetória de expansão. 
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Apresentação 

Após a economia brasileira apresentar uma forte recuperação em 2010, 

tendo crescido, conforme dados divulgados pelo IBGE, 7,5%, as perspectivas 

para 2011 apresentam-se muito mais conservadoras. Se no ano passado foi 

necessário recuperar as perdas geradas pela crise e reestabelecer a trajetória 

de crescimento anterior, neste ano os desafios são de outra ordem: é 

necessário garantir a continuidade da expansão, a despeito das restrições 

impostas pela falta de dinamismo da economia internacional – especialmente 

dos países de economia avançada –, das políticas monetárias contracionistas 

impostas para se combater a inflação e da apreciação cambial. 

O investimento é uma variável chave nesse contexto. Isto porque ele é 

fonte de demanda no curto prazo para a economia, o que se torna ainda mais 

relevante diante da falta de dinamismo do mercado internacional, pois as 

inversões passam a ser, junto com o consumo doméstico, o eixo dinâmico da 

expansão industrial. Além disso, é o investimento que garante menores 

pressões inflacionárias futuras, uma vez que é o principal responsável pela 

instalação de capacidade produtiva e, portanto, pela garantia de oferta. 

Conforme foi analisado no Índice FIESP de Competitividade das Nações, 

enquanto, em 2008, o Brasil investiu 18,7% do PIB (a maior taxa nos últimos 

anos), os países Selecionados, que são os que mais ganharam competitividade 

entre os países com renda similar à brasileira, investiram 24,9%. Nesse 

sentido, a análise da intenção de investimento é fundamental para que, tanto 

empresas, quanto o governo planejem suas estratégias de expansão. 

Buscando auxiliar no planejamento das empresas e das políticas de 

Estado, a FIESP realiza anualmente a Pesquisa FIESP de Intenção de 

Investimento, que avalia a intenção de investimento das empresas da indústria 

de transformação, tanto em máquinas e equipamentos, como em gestão, 

inovação e P&D, além da fonte dos recursos utilizados para inversão (próprios, 

públicos ou privado de terceiros) e dos objetivos e limitantes desse 

investimento, a fim de avaliar as estratégias de investimento nas diferentes 

estruturas empresariais. 

Na pesquisa de 2010, que foi lançada em março do ano passado, 

verificou-se que o investimento da indústria de transformação iria crescer 
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26,4% em relação a 2009 e a taxa de investimento iria atingir 18,4% do PIB. De 

acordo com dados do IBGE, publicados em março de 2011, verificou-se que a 

taxa de investimento atingiu exatamente esse patamar, demonstrando a 

importância da pesquisa que, contando com uma amostra de mais de 1.200 

empresas, permite uma boa avaliação dessa variável determinante do 

crescimento sustentado de longo prazo da economia. 

Em 2011, a Pesquisa FIESP de Intenção de Investimento tem um 

caráter específico: diante das restrições impostas pelas políticas fiscal e 

monetária do governo – que tem elevado os juros e buscado ampliar o 

superávit primário –, a avaliação da intenção de investimento e das estratégias 

das empresas torna-se essencial para um planejamento adequado por parte 

das empresas e para consolidação dos novos instrumentos de política 

industrial do Estado. Evidencia-se, no âmbito da nova Política de 

Desenvolvimento Produtivo (PDP 2), a importância da adoção de medidas 

arrojadas de incentivo às inversões, tanto no aspecto tributário, quanto no 

financiamento público e privado a custos adequados. 

A Pesquisa FIESP de Intenção de Investimento 20111 será apresentada 

em três capítulos, conforme segue: Inicialmente será apresentado um quadro 

geral da conjuntura recente da economia brasileira, a intenção de investimento 

da indústria de transformação por destino (máquinas e equipamentos, gestão, 

inovação e P&D) e por origem dos recursos. No segundo capítulo serão 

apresentadas e avaliadas as estratégias empresariais de investimento em 2011 

em comparação com as estratégias de 2010. Por fim, no terceiro capítulo, será 

analisada a intenção de investimento por porte de empresas (pequenas, 

médias e grandes), destacando a estratégia de investimento nas diferentes 

estruturas industriais.  

Serão ainda apresentadas as principais conclusões, além de algumas 

propostas de incentivo às inversões em capital fixo e em inovação e pesquisa, 

com base na agenda de propostas dos trabalhos recentemente publicados pelo 

DECOMTEC/FIESP. 

                                            
1 A pesquisa de campo foi realizada pela empresa H2R, a qual entrevistou 1.220 empresas no 
estado de São Paulo entre os dias 26 de janeiro e 18 de fevereiro de 2011. 
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1. Cenário econômico e reação das empresas 
 

1.1. Evolução recente dos Investimentos 

A expansão da economia em 2010 e, em especial, a expansão dos 

investimentos, trouxe de volta um ambiente favorável à economia brasileira 

depois das importantes restrições geradas pela crise internacional. A despeito 

das economias avançadas não terem retomado o nível de demanda anterior à 

crise, o que as tem levado a adotarem medidas de estímulo, a situação na 

economia brasileira – assim como em outras economias emergentes –é 

simetricamente oposta: o crescimento econômico não só fez com que o nível 

de atividade e o nível de investimentos retornassem ao nível anterior à crise, 

como fez com que esse se situasse num nível superior. 

Conforme pode se verificar no gráfico abaixo, o qual compara a evolução 

do PIB e do investimento fixo (FBCF) desde 2001, os investimentos na 

economia brasileira vinham em franca expansão e cresciam acima do PIB 

desde 2003 atingindo uma média de 11,4% ao ano. Com a crise, no entanto, o 

investimento caiu 23,7%, retornando a níveis bastante inferiores. 

 

Gráfico 1 – PIB x Formação Bruta de Capital Fixo – 2001-10 

60,0

80,0
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 Porém, diante de medidas de estímulo ao consumo, como as 

desonerações de IPI de automóveis e eletrodomésticos, e mais especialmente, 

diante das medidas de incentivo aos investimentos, implantadas no âmbito do 

Programa de Sustentação do Investimento (PSI), pelo BNDES2, tanto a 

produção como as inversões cresceram significativamente a partir da segunda 

metade de 2009. De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, o 

investimento cresceu 38,6% do segundo trimestre de 2009 ao último de 2010 

(o que equivale a 20,5% ao ano). 

 A recuperação econômica do Brasil, por sua vez, trouxe outros 

problemas para a economia: se antes os estímulos ao consumo e ao 

investimento foram fundamentais para que a trajetória anterior à crise fosse 

retomada, uma vez atingido o nível de produção anterior, a aceleração da 

inflação de alimentos – que serviu como argumento para o aumento dos juros – 

e a apreciação cambial apresentaram-se como os novos desafios para a 

economia brasileira. 

 Enquanto a inflação de alimentos, originária principalmente da elevação 

dos preços das commodities agrícolas, significou um aumento das pressões 

inflacionárias e, portanto, uma preocupação pelo lado das restrições impostas 

pelo lado da oferta; a apreciação cambial (originária da recuperação da 

economia brasileira e dos elevados juros) e as medidas de estímulo às 

exportações adotadas pelas economias avançadas significaram uma crescente 

competição com os produtos importados e a perda de participação dos 

produtos brasileiros no consumo doméstico. 

 Assim, a capacidade da economia de garantir a continuidade da 

expansão econômica se viu em situação bastante questionável. Em 

decorrência do aumento das importações e das expectativas de aumento dos 

juros, o investimento, que já havia apresentado uma desaceleração no terceiro 

trimestre de 2010, se desacelerou ainda mais no último trimestre, crescendo 

apenas 0,6%, o que significa uma taxa anualizada inferior a 2,5%, taxa essa 

que é, por sua vez, insuficiente para garantir a continuidade da expansão 

econômica brasileira, conforme pode se verificar no gráfico abaixo: 

                                            
2 Dentre outras medidas, o Programa de Sustentação do Investimento (PSI) reduziu, num 
primeiro momento, a taxa de juros para aquisição de máquinas e equipamentos para 4,5% ao 
ano e, posteriormente, após a prorrogação, para 5,5% ao ano, tornando as taxas de juros do 
Brasil – pelo menos para investimento – similares às internacionais. 
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Gráfico 2 – Formação Bruta de Capital Fixo (Variação e % do PIB) – 2008-10 
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 A desaceleração do investimento traz dois problemas para a economia 

brasileira. Por um lado, como a demanda doméstica tinha se colocado como 

eixo dinâmico da expansão, com a desaceleração do investimento, seu 

principal componente, a economia sofre com problemas de restrição de 

demanda e, nesse sentido, dificuldade para se expandir no curto prazo. Por 

outro, a ausência de investimentos significa abrir mão de um crescimento futuro 

sem pressões inflacionárias, ou seja, cria-se uma situação em que, diante da 

falta de investimentos atualmente, compromete-se a expansão de longo prazo 

da economia brasileira. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Tanto por garantir a expansão da demanda, em funçã o do elevado 

encadeamento setorial que o setor de bens de capita l apresenta, quanto 

por garantir a oferta futura e, portanto, a expansã o econômica sustentada 

de longo prazo, é fundamental que a desaceleração d o investimento 

verificada no último trimestre seja combatida com m edidas de estímulo 

às inversões e que, de forma a garantir elevadas ta xas de crescimento 

nos próximos anos, a política macroeconômica não se  contraponha a 

uma política de incentivo à produção industrial. 
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1.2. Intenção de Investimento em 2011 

 

 De acordo com a Pesquisa FIESP, enquanto em 2010 o número de 

empresas industriais que declaram não ter realizado qualquer investimento foi 

de 23,6%, em 2011 esse percentual deve aumentar para 33,0%. Desta forma, 

o investimento médio das empresas como parcela do faturamento3 deve 

diminuir de 9,7% em 2010 para 8,8% em 2011, conforme gráfico a seguir: 

 

Gráfico 3 – Intenção de Investimento de empresas industriais – 2009 x 2010 

23,6%

9,7%

33,0%

8,8%

Empresas que não irão investir Investimento como % do Faturamento

2010

2011

Fonte: Pesquisa FIESP-H2R; Elaboração: Decomtec/FIESP  

 

 

 

 

 estimativas 4  

 

                                            
3 O cálculo do investimento como parcela do faturamento foi calculado com base na 
ponderação do investimento como parcela do faturamento por porte, respeitando a proporção 
de faturamento por porte da PIA 2008, do IBGE. 
4 O Faturamento de 2010 foi calculado com base na PIA 2008, do IBGE, atualizando-se pelo 
IPA-Origem da indústria de transformação, da FGV, e pela PIM-PF, também do IBGE. Para 
2011 assumiu-se um crescimento de 5,0% para a produção industrial (Depecon/FIESP). 

 A partir de estimativas 4 sobre o faturamento da indústria de 

transformação, pode se inferir que o investimento t otal das empresas 

dessa indústria deve recuar 4,7%, passando de R$ 17 5,4 bilhões em 2010 

para R$ 167,1 bilhões em 2011 (redução de R$ 8,3 bi lhões). 
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1.3. Estrutura dos Investimentos 

1.3.1. Destino dos Recursos 
 
 Além da redução do investimento como um todo que deve ser verificada 

em 2011, conforme apontam os dados da pesquisa, o que se verifica é uma 

clara assimetria entre os diferentes destinos e uma mudança da composição 

dessas inversões, conforme o gráfico a seguir: 

 

Gráfico 4 – Distribuição dos Investimentos – 2010 x 2011 
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O investimento em máquinas, equipamentos e instalações, o qual é o 

principal componente do investimento fixo, ainda é a principal parcela dos 

investimentos empresariais (representava 75% do investimento em 2010 e 

passou a representar 73% em 2011), apesar de ser o segundo destino que 

mais deve se retrair em 2011 em termos percentuais (-7,3%) e o principal em 

termos absolutos (R$ -9,7 bilhões). 

Além da queda dos investimentos em máquinas, equipamentos e 

instalações, deve haver uma queda acentuada dos investimentos em gestão, 

de 8,2%. Entretanto, a participação desse destino no mix de investimentos não 

deve se alterar entre 2010 e 2011, mantendo-se em 9%. 
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Outro destino que deve sofrer redução de investimentos é o de Pesquisa 

e Desenvolvimento (P&D). A despeito da queda, porém, ele continuará a 

representar 6% dos investimentos em 2011. Os investimentos em inovação, 

por sua vez, devem crescer em 16,6%, aumentando sua participação no mix de 

investimentos, passando de 10% em 2010, para 12% em 2011. 

Portanto, em 2011 deve ocorrer uma mudança do mix de investimentos, 

no qual ganharão espaço os investimentos ligados à inovação em detrimento 

do investimento em máquinas, equipamentos e instalações e em gestão. 

 A Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), lançada pelo Governo 

Federal em maio de 2008, previa que a taxa de investimento atingisse 21% do 

PIB em 2010. Com a crise internacional essa meta tornou-se inatingível e os 

próprios órgãos responsáveis pela PDP passaram a repensá-la dentro de um 

contexto de restrições: na melhor das hipóteses, esses órgãos projetaram que 

a taxa de investimento atingiria 19% do PIB. 

 Passada a crise internacional, a taxa de investimento atingida em 2010 

foi de 18,4% do PIB, se situando, portanto, bastante abaixo da previsão original 

e inclusive abaixo das previsões posteriores à crise. O DECOMTEC/FIESP, por 

sua vez, previa exatamente esse patamar para a taxa de investimento, 

conforme foi analisado na Pesquisa FIESP de Intenção de Investimento 2010. 

 Para 2011, o investimento industrial em capital fixo (máquinas, 

equipamentos e instalações) deve cair 7,3%, conforme analisado. Como esse 

investimento é induzido pela demanda, essa queda deve se justificar pelas 

políticas monetárias e fiscais restritivas que estão sendo adotadas, sendo 

especialmente relevantes os aumentos da taxa de juros SELIC. Conforme pode 

se verificar no gráfico abaixo, o aumento do consumo aparente de máquinas e 

equipamentos (principal componente do investimento industrial) é bastante 

correlacionado com as reduções da SELIC: 
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Gráfico 5 – Selic e Consumo Aparente de Máq. e Equipamentos (2003-10) 
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 A sustentação do nível de investimento, por sua vez, deverá advir não 

do investimento industrial, como ocorreu em 2010, mas do investimento 

autônomo (investimento realizado diretamente pelo Governo e pelas empresas 

estatais), com destaque para os investimentos em infraestrutura e em petróleo 

e gás. De acordo com dados do BNDES5, o investimento em infraestrutura 

(energia elétrica, telecomunicações, saneamento, ferrovias, rodovias e portos) 

deve crescer 9,0% ao ano entre 2011 e 2014, os investimentos do setor de 

petróleo e gás, por sua vez, devem se expandir 13,0% e os investimentos da 

indústria extrativa mineral crescerão 0,9% no mesmo período. 

 

Se considerarmos que esses investimentos crescerão ano a ano 

proporcionalmente e, ademais que, conforme prevê o BNDES, o investimento 

da indústria de extração mineral crescerá 0,9% no período, o investimento em 

capital fixo em 2011 deverá crescer 2,1%, o que indica que, caso o PIB cresça, 

como se prevê, a uma taxa de 3,5%, a taxa de investimen6to (FBCF/PIB) deve 

cair para 18,2% no ano. 

  

                                            
5 Visão do Desenvolvimento, APE/BNDES, nº 91 e nº 92; de 25 de fevereiro de 2011. 
6 Projeção do Relatório Focus, do BCB, de 1º de abril de 2011. 

Se considerarmos que esses investimentos crescerão ano a ano 

proporcionalmente, e que o investimento em construç ão civil crescerá 

6,1% em 2011, conforme estudo da FGV/SindusCon-SP, o investimento 

em capital fixo em 2011 deverá crescer 3,9%, o que indica que, caso o 

PIB cresça, como se prevê 6, a uma taxa de 4,0% em 2011, a taxa de 

investimento (FBCF/PIB) deverá se manter em 18,4% n o ano. 
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Com relação ao investimento privado em Pesquisa e Desenvolvimento – 

a outra meta da PDP analisada pelo DECOMTEC/FIESP –, os resultados não 

são diferentes: a meta original era de 0,65% do PIB, mas com a crise 

internacional, atingi-la se tornou bastante inviável. No ano passado, a 

expectativa da Pesquisa FIESP de Intenção de Investimento 2010 era de que 

em 2010 a relação entre gastos privados em P&D e o PIB atingisse 0,58%. 

Porém, os resultados sugerem que esses investimentos foram ainda inferiores. 

De acordo com a Pesquisa FIESP realizada em 2011, o investimento em 

P&D em 2010 das empresas industriais foi de R$ 10,4 bilhões, o que, 

considerando que a proporção entre o investimento industrial e o investimento 

das empresas de serviços mantenha-se na proporção7 de 2008, significa uma 

taxa de 0,40% do PIB. Em 2011, por sua vez, estima-se uma queda do 

investimento em P&D da indústria para R$ 10,2 bilhões em 2011, o que, 

considerando que a proporção ainda se mantenha, significaria uma relação 

entre investimentos privados em P&D e o PIB de 0,38%, pois seriam investidos 

R$ 14,5 bilhões. 

 

Ainda nos próximos meses, o Governo Federal lançará a nova Política 

de Desenvolvimento Produtivo. Essa política, assim como foi a primeira, deverá 

se apresentar no sentido de incentivar a indústria nacional e, especialmente, o 

investimento, seja em capital fixo ou em P&D. 

É necessário, porém, que, ao contrario do que ocorreu anteriormente, as 

políticas macroeconômicas não sejam contrapostas à política industrial. Desta 

forma, a elevação dos juros do começo deste ano, assim como as constantes 

valorizações cambiais, não podem se repetir, pois prejudicam a estruturação de 

uma economia de crescimento sustentado no longo prazo. A tendência geral 

deveria ser a do retorno da trajetória declinante dos juros, o que, em conjunto 

com outras medidas de controle do capital especulativo, seriam extremamente 

importantes para que o câmbio possibilite que a indústria nacional seja 

competitiva. 

 

                                            
7 De acordo com a PINTEC-2008, do IBGE, a parcela do investimento privado do setor de 
serviços é de 29,8% do total. 

De acordo com a Pesquisa FIESP realizada em 2011, o  

investimento em P&D em 2010 das empresas industriai s foi de R$ 10,4 

bilhões, o que, considerando que a proporção entre o investimento 

industrial e o investimento das empresas de serviço s mantenha-se na 

proporção 1 de 2008, significa uma taxa de 0,40% do PIB. Em 20 11, por 

sua vez, estima-se uma queda do investimento em P&D  da indústria para 

R$ 10,2 bilhões, o que, considerando que a proporçã o ainda se 

mantenha, significaria uma relação entre investimen tos privados em P&D 

e o PIB de 0,38%, pois seriam investidos R$ 14,5 bi lhões. 



 17 

1.3.2. Origem dos Recursos 
 

O capital próprio da empresa, independente do tipo de investimento 

realizado (máquinas e equipamentos, gestão, inovação ou P&D), é o principal 

funding dos investimentos. Em 2010, 65,7% do investimento foi realizado com 

recursos próprios, enquanto os recursos privados de terceiros representaram 

17,4% e os recursos públicos, 16,8%. 

Em 2011, os recursos próprios, apesar de terem sua participação 

reduzida no total do funding das empresas, devem se manter ainda como a 

principal fonte de financiamento ao investimento (60,5%). A demanda por 

recursos públicos deve aumentar de 16,8% do investimento para 22,2% em 

2011, o que deve significar um aumento de 25,8% em termos monetários (de 

R$ 29,5 bilhões em 2010 para R$ 37,1 bilhões em 2011). Em relação à 

demanda por recursos privados de terceiros, apesar de esta fonte manter sua 

participação no total praticamente constante, deve-se observar uma queda de 

5,6% em termos monetários (de R$ 30,6 bilhões em 2010 para R$ 29,5 bilhões 

em 2011), conforme tabela: 

 

Tabela 1 – Origem dos Recursos Investidos (R$ bilhões) 

  

Próprio Privado Público 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Máquinas e Equipamentos 
83,2 69,4 23,3 23,0 25,6 30,0 
63,0% 56,7% 17,7% 18,8% 19,4% 24,5% 

Gestão 
11,5 10,5 2,5 1,8 1,5 1,9 
74,4% 74,0% 15,9% 12,5% 9,7% 13,5% 

Inovação (produto e 
processo) 

12,6 13,6 3,0 3,0 1,8 3,8 
72,6% 66,8% 17,3% 14,6% 10,1% 18,6% 

Pesquisa e Desenvolvimento 
7,9 7,6 1,8 1,2 0,7 1,4 

76,5% 74,5% 17,2% 11,6% 6,4% 13,9% 

Total 115,3 101,1 30,6 28,9 29,5 37,1 
65,7% 60,5% 17,4% 17,3% 16,8% 22,2% 

 Fonte: Pesquisa FIESP-H2R; Elaboração: Decomtec/FIESP. 

 

De acordo com dados do BNDES, excetuando-se as operações de 

mercado, foram desembolsados pelo banco R$ 168,4 bilhões em 2010 contra 

R$ 136,4 bilhões em 2009. Ocorreu, no entanto que, o desembolso destinado 

exclusivamente ao investimento da indústria de transformação caiu de R$ 36,2 

bilhões para R$ 22,2 bilhões no ano passado. Esse montante, apesar de 
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reduzido, somado a outras fontes de financiamento público, como os 

financiamentos da FINEP para inovação e P&D e do Banco do Brasil e Caixa 

Econômica Federal, foi suficiente para suprir demanda da indústria em 2010. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

O financiamento público ao investimento deve aumentar sua 

participação em todos os destinos, mas principalmente para os investimentos 

em Inovação de produtos e processos: se em 2010 representaram 10,1% do 

investimento, em 2011 devem representar 18,6%. 

A parcela de recursos públicos para investimentos em máquinas e 

equipamentos, por sua vez, deve aumentar de 20,5% para 25,6% 

(representando, ainda, a maior parte do financiamento público), em gestão 

deve passar de 9,7% para 13,5% e em P&D de 6,4% para 13,9%. 

Como a demanda por financiamento público nas áreas de inovação, 

gestão e P&D também será superior, há uma pressão para a ampliação e 

simplificação dos programas da FINEP e do BNDES voltados a esse tipo de 

investimento, assim como para a reativação de programas como o Revitaliza 

(único programa que possibilitava financiamento à gestão), para a criação de 

novos programas de investimento nessas áreas, e para a ampliação de linhas 

de financiamento e subvenção da FINEP.  

As linhas voltadas à inovação e P&D têm se tornado cada vez mais 

importantes para garantir o investimento empresarial nessas áreas. Em 2010, o 

orçamento da FINEP foi de R$ 4,3 bilhões e foram desembolsados, apenas 

para empresas, R$ 2,3 bilhões; já em 2011, espera-se que este montante seja 

ainda superior, dado o aumento do orçamento para R$ 6,0 bilhões. 

O aumento da demanda por recursos públicos, porém, deve saltar 

de R$ 29,5 bilhões para R$ 37,1 bilhões em 2011. Is so exigirá um esforço 

ainda maior do seu principal financiador, o BNDES, colocando em foco a 

importância de políticas de incentivo ao investimen to a taxas 

comparáveis às internacionais, como as do Programa de Sustentação do 

Investimento (PSI), lançado pelo BNDES em junho de 2009. A nova 

Política de Desenvolvimento Produtivo deve, portant o, se preocupar em 

reduzir as taxas de juros e ampliar o financiamento  público ao 

investimento, além de criar mecanismos de incentivo  ao financiamento 

privado a taxas compatíveis às necessidades das emp resas.  
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2. Estratégia de investimento das empresas 
 

A análise das estratégias de investimento das empresas é relevante 

para definição das políticas a serem adotadas quando se pretende incentivar 

os investimentos e criar condições para que a economia apresente uma 

trajetória de expansão sustentável no longo prazo. 

Com o objetivo de analisá-las e verificar quais são as principais 

restrições ao investimento, evidenciando quais as principais diferenças entre o 

investimento realizado em 2010 e a intenção para 2011, a Pesquisa FIESP 

questionou o empresariado sobre os objetivos, as necessidades e os limitantes 

do investimento, além dos fatores que contribuiriam para alavancá-lo. 

Destacam-se, para a indústria nacional, duas estruturas básicas de 

estratégias distintas que marcam a intenção de investir das empresas 

industriais: uma voltada para eficiência produtiva, na qual a redução de custos 

e o aumento da produtividade são principais objetivos; e outra voltada para 

expansão do mercado, na qual os principais objetivos são o aumento do 

faturamento e da expansão da capacidae. 

A estratégia voltada para a eficiência produtiva depende de melhorias 

em gestão e da substituição de máquinas e equipamentos obsoletos, enquanto 

que a estratégia voltada para o aumento do mercado depende especialmente 

de inovações e melhorias nos produtos e da aquisição de máquinas e 

equipamentos: 

 

Gráfico 6 – Estrutura das estratégias 
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 Na comparação entre as estratégias de investimento em 2010 e as de 

2011, pode-se perceber uma clara mudança de foco na realização do 

investimento: se antes a indústria havia se voltado para a expansão de 

mercado, agora, os investimentos assumirão uma estratégia mais restritiva. 

No ano passado, a retomada dos investimentos e do consumo interno 

levou o empresariado a adotar uma estratégia expansiva. Este ano, porém, as 

restrições impostas pelo lado fiscal e monetário, além das implicações da 

valorização cambial, trouxeram uma nova realidade para a demanda dos 

produtos industriais, inviabilizando a manutenção das estratégias de 

investimento anteriores. A estratégia se apresentará bastante defensiva, com  

foco na eficiência produtiva, destacando-se exceções no âmbito setorial8.  

 

 

 Enquanto em 2010 o aumento do faturamento e da rentabilidade era o 

principal objetivo (apontado por 61% do empresariado), em 2011, além da 

estratégia de diminuir os custos (apontada por 58% do empresariado), destaca-

se a busca por ganhos de produtividade (52%), conforme gráfico:  

 

Gráfico 7 – Objetivos do Investimento 
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Fonte: Pesquisa FIESP-H2R e Pesquisa FIESP-Toledo; Elaboração: Decomtec/FIESP
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8 A análise dos investimentos setoriais será apresentada no documento Pesquisa FIESP de 
Intenção de Investimento 2011 – Análise Setorial. 

No ano passado, a retomada dos investimentos e do c onsumo 

interno levou o empresariado a adotar uma estratégi a expansiva. Este 

ano, porém, as restrições impostas pelo lado fiscal  e monetário, além das 

implicações da valorização cambial, trouxeram uma n ova realidade para 

a demanda dos produtos industriais, inviabilizando a manutenção das 

estratégias de investimento anteriores. A estratégi a se apresentará, 

agora, bastante defensiva, com foco na eficiência p rodutiva, destacando-

se exceções no âmbito setorial 8. 
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A diminuição dos custos foi o objetivo que mais ganhou importância 

(aumentou 8 pontos percentuais), seguido pelo aumento da produtividade, que 

cresceu de 45% para 52% (ganho de 7 pontos percentuais). Em contrapartida, 

os objetivos de aumentar o faturamento e aumentar a participação no mercado 

foram os únicos que perderam importância, (12 e 2 pontos percentuais, 

respectivamente), o que demonstra como o foco do investimento em 2001 será 

na eficiência produtiva, caracterizando uma estratégia defensiva. 

Quando questionados sobre a necessidade dos investimentos 

destacam-se os aumentos de importância de melhoria de gestão (cresceu de 

38% para 42%) e de inovações ou melhorias em processos (cresceu de 34% 

para 37%), mantendo-se entre as principais necessidades, juntamente com a 

necessidade de aquisição de máquinas e equipamentos, que, apesar de não 

ter aumentado sua importância, mantém-se como a principal necessidade, 

conforme apontou 44% do empresariado. 

 

Gráfico 8 – Necessidades do Investimento 
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Fonte: Pesquisa FIESP-H2R e Pesquisa FIESP-Toledo; Elaboração: Decomtec/FIESP
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 Com foi observado, a aquisição de máquinas e equipamentos continuou 

a ser a principal necessidade citada pelo empresariado quando investe (44%), 

assim como a melhoria de gestão continuou a ser a segunda principal 
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necessidade (42%). Entretanto, a necessidade de inovação ou melhoria em 

produtos (35%) deixou de ser a terceira prioridade, perdendo lugar para 

inovação e melhoria de processos (37%), o que demonstra novamente a 

preocupação das empresas em reduzir custos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apesar das diferentes estratégias empresariais entre os anos de 2010 e 

2011, a intenção de investir encontra a mesma barreira que encontrava no ano 

de 2010: a carga tributária. Em 2010, os tributos já eram apontados por 67% do 

empresariado como um dos principais limitantes ao investimento; em 2011 

essa parcela atingiu três quartos dos entrevistados, aumentando para 75%, o 

que indica que a necessidade de redução de custos e melhorias na eficiência 

produtiva torna ainda mais visível o principal limitante do investimento. 

 A taxa de juros SELIC também se encontra entre os principais limitantes 

ao investimento. Diante dos seguidos aumentos dessa taxa no início de 2011, 

ela passou de quarto principal limitante para segundo, evidenciando que os 

juros elevados limitam o investimento e que, no longo prazo, eles não são 

eficazes para redução das restrições de oferta, pois acabam restringindo o 

principal formador da oferta futura da economia, a saber: o investimento fixo. 

 Por fim, a perda de mercado para produtos importados, que, em 2010, 

era o sexto maior limitante, representando a opinião de apenas 22% do 

empresariado, passou a ser, em 2011, o terceiro maior limitante, representando 

31%. Essa situação evidencia a gravidade do aumento das importações 

ocorrida, principalmente, nos últimos dois anos, situação que foi beneficiada 

com a grande valorização cambial ocorrida no mesmo período, o que barateou 

as importações em detrimento das exportações brasileiras. 

 

 Há, portanto, uma importante modificação na estrat égia das 

empresas entre 2010 e 2011, caracterizando uma pior a nas expectativas 

dos empresários em relação ao crescimento da demand a. Isso deve leva-

los a fazer ajustes de produtividade em detrimento do investimento 

expansivo verificado no ano anterior. Assim, se em 2010 predominava o 

aumento do faturamento e da rentabilidade via aquis ição de máquinas e 

equipamentos, em 2011, além da preocupação com redu ção dos custos, 

ganha importância o aumento da produtividade. 
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Gráfico 9 – Limitantes ao investimento 
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Fonte: Pesquisa FIESP-H2R e Pesquisa FIESP-Toledo; Elaboração: Decomtec/FIESP
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 Como os tributos continuam a ser o principal limitante aos investimentos 

na indústria, quando questionados sobre o que mais incentivaria o 

empresariado a ampliar seus investimentos, 61% deles apontou para a 

diminuição da carga tributária. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Outro fator que contribuiria bastante para a ampliação das inversões, 

conforme aponta 44% do empresariado, é a redução da taxa de juros SELIC. A 

percepção dos empresários é a de que a redução da SELIC, ao incentivar a 

demanda interna, impulsiona os investimentos, além de desestimular a 

realização de investimentos não produtivos, conforme apresentado na 

Pesquisa FIESP de Obstáculos ao Investimento, do DECOMTEC/FIESP. 

 A elevada carga tributária retira recursos que pod eriam ser 

reinvestidos pela indústria, pois exige que o empre sariado abra mão de 

margem para competir com o importado e, portanto, n ão permite que ele 

acumule recursos para se autofinanciar. Os impostos  também oneram o 

investimento e reduzem o consumo, restringindo o cr escimento 

econômico. Conforme foi demonstrado no estudo Custr os Tributários do 

Investimento, do DECOMTEC/FIESP, a tributação repre senta 24,3% do 

custo das inversões no Brasil. 



 24 

Assim, fica evidente que taxas de juros elevadas, como as que são 

praticadas no Brasil, devem ficar para o passado, pois, além de reduzir o 

consumo, implicam em altas despesas financeiras e comprometem recursos 

que poderiam ser investidos pelas empresas.  

Desta forma, se o país pretende consolidar o processo contínuo de 

crescimento, e isso só é possível com maior investimento, é necessário reduzir 

os juros e a carga, conforme pode ser verificado no gráfico: 

 

 

Gráfico 10 – Fatores que contribuiriam para os investimentos 
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3. Análise por porte 
 

3.1. Intenção de Investimento em 2010 

 

Após a retomada econômica de 2010, muitas empresas preocupadas 

com as perspectivas da demanda em 2011 deverão reduzir seus investimentos. 

As empresas de grande porte serão as que mais deverão reduzir suas 

inversões (5,6%), seguidas das de médio porte (3,3%). As empresas de 

pequeno porte, por sua vez, apesar de reduzirem sua intenção de investimento 

em termos do faturamento, deverão ampliá-lo em termos absolutos em 1,1% 

(de R$ 13,5 bilhões para R$13,7 bilhões). 

O que se observa é que, especialmente para as empresas de maior 

porte, os efeitos da desaceleração poderão ser maiores. A despeito de serem 

essas empresas as responsáveis pela maior parcela do investimento, sua 

participação deverá se reduzir de 76,8% para 76,1%. Enquanto isso, as 

empresas de pequeno porte serão as que mais ampliarão sua participação no 

investimento (de 7,7% para 8,2%), conforme gráfico: 

 

Gráfico 10 – Taxa média de investimento por porte 

9,7

8,3

10,5
9,7

8,8
8,0

9,6
8,8

TOTAL Pequenas Médias Grandes
2010 9,7 8,3 10,5 9,7
2011 8,8 8,0 9,6 8,8

Investimento (% do faturamento e R$ bilhões)

175,4 bilhões

167,1 bilhões

13,5 bi (7,7%)

13,7 bi (8,2%)

27,2 bi (15,5%)

26,3 bi (15,7%)

134,7 bi (76,8%)

127,2 bi (76,1%)

Fonte: Pesquisa FIESP-H2R; Elaboração: Decomtec/FIESP

(- 4,7%) (+ 1,1%) (- 3,3%) (- 5,6%) 
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3.2. Estrutura dos Investimentos 

3.2.1. Destino dos Recursos 
 

 Independente do porte, em 2010, o investimento em máquinas e 

equipamentos representou a principal parcela do investimento total e isso 

deverá se repetir neste ano. No entanto, com exceção das pequenas 

empresas, cujo investimento em máquinas e equipamentos aumentará sua 

participação de 67,6% para 68,4%, nos outros portes esses investimentos 

perderão participação no total: nas grandes empresas cairão de 76,7% para 

74,1% e nas médias, de 72,5% para 71,7%, conforme tabela: 

 

Tabela 2 – Destino dos Investimentos por porte 

 
TOTAL Pequenas Médias Grandes 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Máquinas e Equipamentos 75,3% 73,3% 67,6% 68,4% 72,5% 71,7% 76,7% 74,1% 

Gestão 8,8% 8,5% 11,8% 12,4% 10,3% 11,3% 8,2% 7,5% 

Inovação 9,9% 12,1% 13,3% 11,7% 10,6% 11,7% 9,4% 12,3% 

Pesquisa e Desenvolvimento 5,9% 6,1% 7,4% 7,5% 6,5% 5,3% 5,7% 6,1% 

Fonte: Pesquisa FIESP-H2R; Elaboração: Decomtec/FIESP 

 

Quanto aos demais destinos dos investimentos, pode se destacar que: 

• As pequenas empresas foram as que mais investiram tanto em 

inovação quanto em Pesquisa e Desenvolvimento em 2010 como 

parcela de seu investimento total (13,3% e 7,4%, respectivamente). 

No entanto, serão exatamente os investimentos em inovação os que 

mais se reduzirão em 2011, devendo cair para 11,7% do 

investimento total (redução de 1,6 p. p.). Os investimentos em 

Pesquisa e Desenvolvimento deverão ficar praticamente estáveis e 

os investimentos em gestão deverão crescer 0,6 p. p. 

• As médias empresas aumentarão seus investimentos em gestão e 

inovação (em 1,0 e 1,1 p. p., respectivamente), mas diminuirão a 

participação do investimento em P&D de 6,5% para 5,3% do total em 
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2011 (queda de 1,2 p. p.). Assim, essas empresas serão as que 

menos deverão investir em P&D como parcela do seu investimento. 

• As grandes empresas, finalmente, serão as que mais deverão 

ampliar a participação dos investimentos em inovação: de 9,4% para 

12,3% do total investido (aumento de 2,9 p. p.). No entanto, deverão 

reduzir seus investimentos em gestão (de 8,2% para 7,5% de seu 

investimento total) e deverão aumentar relativamente seus 

investimentos em P&D, que passarão a representar 6,1% do 

investimento dessas empresas (em 2010, representavam 5,7%). 

 

3.2.2. Origem dos Recursos 
 

Para o total de investimentos previstos em todos os portes observa-se, 

entre 2010 e 2011, o aumento da demanda por recursos públicos. As grandes 

deverão ampliar essa demanda de 18% para 24% do seu investimento total, as 

médias, de 13% para 18% e as pequenas, de 11% para 16%, conforme tabela: 

  

Tabela 3 – Origem dos Recursos por porte 

  
TOTAL Pequenas Médias Grandes 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

TOTAL 
Própr.  65% 59% 71% 72% 69% 64% 64% 59% 
3ºs 17% 17% 18% 13% 18% 18% 17% 18% 
Públ. 17%  23% 11% 16% 13% 18% 18% 24% 

Máquinas e 
Equipamentos 

Própr. 62% 55% 68% 70% 66% 59% 62% 55% 
3ºs 17% 19% 19% 13% 19% 20% 17% 19% 
Públ. 20% 26% 13% 17% 15% 21% 21% 26% 

Gestão 
Própr. 73% 73% 77% 76% 79% 77% 73% 73% 
3ºs 16% 12% 15% 12% 16% 13% 16% 12% 
Públ. 11% 15% 8% 12% 6% 9% 11% 15% 

Inovação 
Própr. 71% 66% 80% 72% 76% 73% 71% 65% 
3ºs 18% 14% 14% 13% 16% 16% 18% 14% 
Públ. 11% 20% 6% 16% 8% 11% 11% 20% 

Pesquisa e 
Desenvolvimento 

Própr. 76% 74% 78% 77% 77% 73% 76% 74% 
3ºs 18% 11% 14% 10% 17% 18% 18% 11% 
Públ. 6% 15% 8% 13% 6% 8% 6% 15% 

Fonte: Pesquisa FIESP-Toledo; Elaboração: Decomtec/FIESP 

 

O financiamento por meio de recursos próprios, por sua vez, cairá de 

participação nas médias (de 69% para 64%) e nas grandes (de 64% para 
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59%), enquanto a parcela do financiamento privado de terceiros deverá se 

manter praticamente inalterado em ambos os portes. 

 

As pequenas empresas, por sua vez, além de serem as maiores 

dependentes de recursos próprios, deverão ampliar ainda mais essa 

dependência em função da dificuldade de encontrar fontes de financiamento 

privados. Se em 2010 o financiamento próprio era responsável por 71% dos 

investimentos, em 2011 deverão ser responsáveis por 72%. O financiamento 

privado, por seu turno, deverá reduzir sua participação de 18% para 13% do 

investimento, demonstrando a necessidade de linhas específicas de 

financiamento público para as empresas de menor porte. 

 

 

 

Em relação à fonte de financiamento dos investimentos nos diferentes 

destinos, pode se destacar que: 

• Independente do porte, os recursos públicos são essencialmente 

relevantes para financiar a aquisição de máquinas e equipamentos: 

nas pequenas empresas os recursos públicos deverão aumentar sua 

participação em 4 p. p. em relação a 2010, chegando a financiar 

17% do seu investimento em maquinário; nas médias, esses 

recursos devem financiar 21% (aumento de 6 p. p. em relação a 

2010); e nas grandes, por seu turno, devem financiar 26% desse 

investimento, sendo essas empresas as que mais se utilizam desses 

recursos para realização de investimentos em maquinário. 

• Os investimentos em gestão se utilizam quase exclusivamente de 

recursos privados, independente do porte, uma vez que não existem 

linhas de financiamento público. Destacam-se, por sua vez, as 

médias empresas que, por não contarem com linhas específicas, 

como as pequenas empresas, e por encontrarem dificuldades para 

se financiar com recursos privados de terceiros, como fazem as 

grandes empresas, são as que mais dependem dos recursos 

próprios para investimentos em gestão. 

As pequenas empresas, por sua vez, além de serem as  maiores 

dependentes de recursos próprios, deverão ampliar a inda mais essa 

dependência em função da dificuldade de encontrar f ontes alternativas 

de financiamento privado e por serem as que menos s e utilizam de 

recursos públicos para investir. 

Se em 2010 o financiamento próprio era responsável por 71% dos 

investimentos dessas empresas, em 2011 deverão ser responsáveis por 

72%. O financiamento privado de terceiros, por seu turno, deverá reduzir 

sua participação de 18% para 13% do investimento, d emonstrando a 

necessidade de ampliação de linhas específicas de f inanciamento 

público para as empresas de menor porte.  
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• Os recursos públicos ganharão importância especialmente no caso 

dos investimentos em inovação, e principalmente nas pequenas e 

nas grandes empresas. De acordo com as perspectivas do 

empresariado, esse tipo de recurso passará a financiar 16% do 

investimento em inovação das pequenas empresas (financiava, em 

2010, 6%) e passará a financiar 20% dos investimentos em inovação 

das grandes empresas (financiava, em 2010, 11%). 

• Finalmente, nos investimentos em P&D, a despeito do financiamento 

próprio não ganhar tanta importância, como nos investimentos em 

inovação, essa fonte de recursos é a mais importante, chegando a 

financiar, no caso das pequenas empresas, 77% dos investimentos.  

 

3.3. Estratégia das empresas por porte 

 

Após um período de retomada dos investimentos com foco em expansão 

produtiva, conforme se verificou entre  final de 2009 e 2010, a desaceleração 

econômica deve modificar o foco dos investimentos das empresas. Se até o 

ano passado os investimentos cresceram substancialmente e tinham como 

principal objetivo os ganhos de mercado, em 2011, deverão se destinar 

especialmente para os ganhos de eficiência produtiva, conforme foi analisado. 

Há, entretanto, diferenças relevantes entre as estratégias de 

investimento nas empresas, que estão, além de outros fatores, relacionados 

aos diferentes portes. Enquanto, por exemplo, as pequenas empresas 

investem focando principalmente a melhoria de gestão como forma de obter 

ganhos de eficiência, as médias investem na aquisição de maquinário. As 

grandes, por sua vez, como contam com uma estrutura que possibilita isto, 

investem principalmente focando as inovações e melhorias de processos. 

Assim, torna-se relevante na avaliação das estratégias empresariais, 

especialmente se tratando de uma investigação com foco na formulação de 

políticas que melhor atendam cada empresa, diferenciar as estruturas 

empresariais. Uma primeira aproximação possível dessas diferenças, a qual 

será considerada nessa pesquisa, consiste na diferenciação dos portes. 
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3.3.1. Pequenas Empresas 
 

O investimento das pequenas empresas em 2011 destaca-se por ter 

como principal objetivo a redução de custos, conforme citou 58% do 

empresariado. Diferentemente do ano passado, quando o aumento do 

faturamento e da rentabilidade era o principal objetivo (conforme apontava 60% 

do empresariado), neste ano, dentro de um contexto cujo principal foco das 

empresas está na eficiência produtiva, a diminuição de custo ganhou 8 p. p. de 

participação e, dessa forma, demonstrou como, para essas o foco em uma 

melhor estrutura interna de produção e gerenciamento é relevante para os 

ganhos de eficiência. 

Para atingir esses objetivos, essas empresas apontam como principal 

necessidade a aquisição de máquinas e equipamentos (citado por 44% das 

empresas em 2011). Vale notar, no entanto, que essa estratégia já era 

apontada como a principal necessidade em 2010, mas a estratégia que mais 

ganhou importância e que está entre as principais é a melhoria de gestão, que 

era apontada por 37% e este ano foi apontada por 40% do empresariado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como, conforme foi visto anteriormente, as pequenas empresas são as 

que mais dependem dos recursos próprios para realização de investimentos, a 

elevada carga tributária é o principal limitante para os investimentos (já era em 

2010 e se tornou ainda mais importante em 2011, sendo citada por 76% do 

empresariado). A elevada carga tributária, além de ampliar o custo do 

investimento, retira recursos que poderiam ser reinvestidos, restringindo a 

capacidade dessas empresas se autofinanciarem. Não por acaso, um dos 

principais limitantes ao investimento das pequenas empresas é a falta de 

recursos próprios, conforme aponta 28% do empresariado. 

Isso caracteriza a busca das pequenas empresas por recompor 

margem diante de uma perspectiva de baixa expansão da demanda neste 

ano e de intensificação da concorrência internacion al. Como não se 

espera que em 2011 os mercados se expandam como oco rreu em 2010, a 

manutenção dos lucros dependerá essencialmente da m elhora na 

eficiência produtiva, o que deve se dar principalme nte por meio das 

melhorias de gestão com foco na redução de custos. 
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Além disso, como ocorre em todos os portes, a redução da carga 

tributária e da taxa SELIC seriam os fatores que mais contribuiriam para 

ampliação dos investimentos. Especialmente para as pequenas empresas, 

conforme apontam 47% do empresariado, os aumentos da Taxa SELIC no 

início de 2011 devem custar uma importante retração nos investimentos, tanto 

porque incentivam a realização de investimentos alternativos não produtivos, 

como porque reduzem a demanda pelos produtos dessas empresas.  

 

Tabela 4 – Principais Estratégias das Pequenas Empresas 2010 x 2011 

Objetivos Necessidades Limitantes Contribuiria 
2010 

Aumentar o 
Faturamento/ 
Rentabilidade 

60% 
Aquisição de 
Máquinas e 

Equipamentos 
45% 

Carga 
tributária 
elevada 

65% 
Diminuição 
da Carga 
Tributária 

66% 

Aumentar 
participação de 

mercado 
52% 

Inovação ou 
melhoria em 

Produtos 
37% 

Baixa taxa de 
crescimento 
da economia 

36% 
Diminuição 

da Taxa 
SELIC 

37% 

Diminuir os 
Custos 51% Melhoria de 

Gestão 37% 
Falta de 
recursos 
Próprios 

34% 
Aumento da 

taxa de 
crescimento 

33% 

2011 

Diminuir os 
Custos 59% 

Aquisição de 
Máquinas e 

Equipamentos 
44% 

Carga 
tributária 
elevada 

76% 
Diminuição 
da Carga 
Tributária 

63% 

Aumentar o 
Faturamento/ 
Rentabilidade 

50% 
Melhoria de 

Gestão 40% Taxa SELIC 48% 
Diminuição 

da Taxa 
SELIC 

47% 

Aumentar a 
produtividade 49% 

Inovação ou 
melhoria em 

Produtos 
39% 

Falta de 
recursos 
Próprios 

28% 
Aumento da 

taxa de 
crescimento 

19% 

Fonte: Pesquisa FIESP-H2R e Pesquisa FIESP-Toledo; Elaboração: Decomtec/FIESP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O investimento das pequenas empresas é, portanto, b astante 

limitado pela elevada carga tributária e pelos elev ados juros. Isto porque, 

sendo essas empresas as que mais dependem dos recur sos próprios 

para realizar inversões, são elas que mais perdem c om uma carga que 

retira recursos a serem reinvestidos e que encarece  o investimento e, 

além disso, são elas que mais perdem com os elevado s juros, seja pelo 

seu alto custo de captação ou pela redução na deman da pelos seus 

produtos gerada pela política monetária contracioni sta. 
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3.3.2. Médias Empresas 
 

As empresas de médio porte, assim como as pequenas, também têm 

como principal objetivo ao investir a redução de custos, conforme aponta 58% 

do empresariado (7 p. p. a mais do que no  ano anterior). Destaca-se também, 

para essas empresas como um dos principais objetivos, a busca pelo aumento 

da produtividade, conforme apontam 54% das empresas. Esse objetivo não 

estava entre os principais no ano passado, mas neste ano se encontra como 

um dos mais importantes. 

Para garantir que esses objetivos sejam passíveis de execução, as 

médias empresas focarão principalmente na aquisição de máquinas e 

equipamentos e na melhoria de gestão, conforme apontam 46% e 44% do 

empresariado, respectivamente. Isso demonstra que as empresas de médio 

porte, a despeito de darem importância também às melhorias internas, como as 

pequenas, verificam a necessidade de ganhos de produtividade por meio da 

aquisição de maquinário mais eficiente, de melhorias em gestão e de inovação 

ou melhorias em processos, o que pode ser observado no ganho de 

importância dessas estratégias (5 p. p., 3 p. p. e 5 p. p., respectivamente). 

É interessante notar que, diferentemente das pequenas empresas, as 

empresas de médio porte apresentam como principal limitante, além da carga e 

da Taxa SELIC – que já é característico de todos os portes –, a perda de 

mercado para produtos importados. Para as empresas desse porte, a 

penetração de produtos importados no mercado interno é apontada por 32% do 

empresariado como um dos principais limitantes à realização de investimentos..  

Apesar da diminuição da carga tributária ser um dos fatores que mais 

contribuiria para ampliação dos investimentos para as médias empresas, 

conforme aponta 59% do empresariado, a diminuição da Taxa SELIC, que 

certamente guarda relação com o câmbio valorizado e com a demanda da 

economia, é citada por 42% do empresariado como um dos fatores que mais 

contribuiria para ampliação dos investimentos, sendo o fator que mais cresceu 

no período (5 p. p.), conforme tabela: 
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Tabela 5 – Principais Estratégias das Médias Empresas 2010 x 2011 

Objetivos Necessidades Limitantes Contribuiria 
2010 

Aumentar o 
Faturamento/  
Rentabilidade 

65% 
Aquisição de 
Máquinas e 

Equipamentos  
41% 

Carga 
tributária 
elevada 

70% 
Diminuição 
da Carga 
Tributária 

67% 

Diminuir os 
Custos 51% Melhoria de 

Gestão 41% 
Baixa taxa de 
crescimento 
da economia 

35% 
Diminuição 

da Taxa 
SELIC 

37% 

Aumentar 
participação de 

mercado 
46% 

Inovação ou 
melhoria em 
Processos 

35% 
Expectativa 

de baixa 
rentabilidade 

33% 
Aumento da 

taxa de 
crescimento 

33% 

2011 

Diminuir os 
Custos 58% 

Aquisição de 
Máquinas e 

Equipamentos  
46% 

Carga 
tributária 
elevada 

76% 
Diminuição 
da Carga 
Tributária 

59% 

Aumentar a 
produtividade 54% Melhoria de 

Gestão 44% Taxa SELIC 42% 
Diminuição 

da Taxa 
SELIC 

42% 

Aumentar 
participação de 

mercado 
49% 

Inovação ou 
melhoria em 
Processos 

40% 

Perda de 
Mercado para 

produtos 
Importados 

32% 
Aumento da 

taxa de 
crescimento 

22% 

Fonte: Pesquisa FIESP-H2R e Pesquisa FIESP-Toledo; Elaboração: Decomtec/FIESP 

 

3.3.3. Grandes Empresas 
 

As grandes empresas, que tinham como principais objetivos em 2010 o 

aumento de produtividade (apontado por 53%) e o aumento da participação de 

mercado (apontado por 52% do empresariado), em 2011, apresentaram o 

aumento da produtividade (agora apontado por 56%), e a diminuição de custos 

(apontada por 53%) como principais objetivos. 

Isso demonstra que essas empresas, ao contrário do que se propunham 

em 2010, não devem investir focando a expansão dos seus mercados, mas a 

melhor eficiência na produção. Seu foco, assim como das pequenas e médias, 

deve ser o da manutenção das margens, diante das baixas perspectivas de 

expansão da demanda e da intensificação da concorrência internacional. 

Para atingir esses objetivos, por sua vez, as grandes empresas são as 

únicas que apontam como principais necessidades a inovação ou melhoria em 

processos (48%) e melhorias de gestão (45%). Assim, enquanto as empresas 

pequenas e médias associavam os ganhos de eficiência à aquisição de 

maquinário, as grandes focam em melhorias internas nos processos produtivos 

e na gestão interna. 
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 Dentre os limitantes aos investimentos das grandes empresas, assim 

como no resto da indústria, a carga tributária e a taxa SELIC se destacam, 

sendo a redução de ambas os fatores que mais contribuiriam para ampliação 

das inversões nessas empresas. 

 

No entanto, destaca-se nesse porte, mais do que para qualquer outro, a 

preocupação com a perda de mercado para produtos importados (apontada por 

38% do empresariado em 2011). No ano passado, a preocupação com a 

valorização cambial já era apontada como um importante limitante aos 

investimentos. Neste ano, por sua vez, diante do aumento da penetração de 

importados no mercado nacional, mesmo em setores dominados por grandes 

empresas, a perda de mercado para esses produtos se tornou uma evidente 

preocupação dessas empresas. 

 

Tabela 6 – Principais Estratégias das Grandes Empresas 2010 x 2011 

Objetivos Necessidades Limitantes Contribuiria 
2010 

Aumentar a 
produtividade 53% 

Aquisição de 
Máquinas e 

Equipamentos  
48% 

Carga 
tributária 
elevada 

67% 
Diminuição 
da Carga 
Tributária 

58% 

Aumentar 
participação 
de mercado 

52% 
Inovação ou 
melhoria em 

Produtos 
41% 

Baixa taxa de 
crescimento 
da economia 

39% 
Diminuição 

da Taxa 
SELIC 

36% 

Expandir a 
capacidade de 

Produção 
48% 

Reformas e 
Melhorias de 
Instalações 

38% Valorização 
Cambial 33% 

Aumento da 
taxa de 

crescimento 
32% 

2011 

Aumentar a 
produtividade 56% 

Inovação ou 
melhoria em 
Processos 

48% 
Carga 

tributária 
elevada 

67% 
Diminuição 
da Carga 
Tributária 

59% 

Diminuir os 
Custos 53% Melhoria de 

Gestão 45% Taxa SELIC 47% 
Diminuição 

da Taxa 
SELIC 

41% 

Aumentar o 
Faturamento/  
Rentabilidade 

51% 
Aquisição de 
Máquinas e 

Equipamentos 
42% 

Perda de 
Mercado para 

produtos 
Importados 

38% 
Aumento da 

taxa de 
crescimento 

22% 

Fonte: Pesquisa FIESP-H2R e Pesquisa FIESP-Toledo; Elaboração: Decomtec/FIESP 

No entanto, destaca-se nesse porte, mais do que par a qualquer 

outro, a preocupação com a perda de mercado para pr odutos importados 

(apontada por 38% do empresariado em 2011). No ano passado, a 

preocupação com a valorização cambial já era aponta da como um 

importante limitante aos investimentos. Neste ano, por sua vez, diante do 

aumento da penetração de importados no mercado naci onal, mesmo em 

setores dominados por grandes empresas, a perda de mercado para 

esses produtos se tornou uma evidente preocupação d as empresas. 
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4. Propostas 

 

A Política de Desenvolvimento Produtivo, lançada pelo Governo Federal 

em maio de 2008, foi importante na reestruturação da economia brasileira. 

Apesar das metas, de uma maneira geral, não terem sido cumpridas, essa 

política criou condições para uma articulação entre o governo e o setor privado 

e, nesse sentido, foi de extrema relevância para que parte das reivindicações 

dos produtores fosse adotada pelo governo. 

Espera-se que ainda no primeiro semestre de 2011 seja lançada a 

segunda versão da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP2). Essa nova 

versão da política industrial deverá ter como foco a garantia da continuidade do 

crescimento que o Brasil vem apresentado nos últimos aos (com ressalva para 

o ano da crise) e, para isso, deverá buscar minimizar algumas distorções da 

economia, como a excessiva tributação ao investimento, seja em capital fixo, 

em P&D, inovação ou gestão, reduzir os elevados custos do financiamento 

privado, facilitando o acesso ao crédito, ampliar as atividades inovativas nas 

empresas, entre outras. 

Visando contribuir com essa política, apresentamos algumas propostas 

que julgamos que precisam ainda ser discutidas de forma a ampliar o escopo 

de ações e, sobretudo, garantir um nível de investimento adequado ao 

crescimento do país9. 

  

4.1. Propostas Associadas ao Aumento do Investiment o 

4.1.1. Desoneração dos Investimentos 

• Desoneração do IPI, PIS e COFINS na aquisição de matérias 
primas e componentes utilizados na produção nacional de 
máquinas e equipamentos (Drawback Investimento). Para o 
adquirente das máquinas e equipamentos de produção nacional 
destinados ao ativo permanente, isentar do IPI e instituir 
apropriação imediata dos créditos de PIS e COFINS; 

                                            
9 São tratadas aqui, de forma resumida, apenas as propostas para o investimento fixo e em 
inovação e P&D. Para uma apresentação completa das propostas do DECOMTEC/FIESP, ver 
o documento Política de Desenvolvimento Produtivo – Propostas para a PDP 2. 



 36 

• Isentar do pagamento de Imposto de Renda o lucro reinvestido na 
aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo 
permanente; 

• Conceder depreciação integral no próprio ano de aquisição, para 
máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos novos, edifícios 
e construções de finalidade industrial, para efeito de apuração do 
IRPJ e da CSLL da pessoa jurídica tributada pelo lucro real. 
Solucionar o problema das empresas que optam pelo lucro 
presumido, por exemplo, através da compensação de valores 
depreciados em outros impostos e taxas. 

4.1.2. Reduzir o Custo do Financiamento a Investime ntos 

• Redução de spreads dos Agentes e Taxas do BNDES 

• Tornar o PSI permanente, mantendo percentual de participação do 
BNDES nos projetos, e operar taxa real de juros igual à inflação, ao 
menos para as MPMIs; 

• Fazer com que a taxa de juros de longo prazo no Brasil fique mais 
próxima das taxas internacionais, sem que comprometa a 
remuneração dos recursos do FAT. 

4.1.3. Facilitar o Acesso ao Crédito para Investime nto 

• Reduzir burocracia nas operações de crédito, com: criação de 
modelos simplificados de documentação conforme faixas de 
valores de empréstimo; desenvolvimento de sistema de cadastro 
compartilhado entre as instituições de fomento; criação de sistema 
de pré-cadastramento, e flexibilização dos procedimentos do 
Cadin, por faixa de valores. 

• Ampliar e operacionalizar a utilização dos mecanismos de garantia 
e seguro de crédito: 

4.1.4. Ampliar Oferta de Crédito para o Investiment o 

• Estruturar os Bancos Públicos para Operações de Financiamento 
ao Investimento, definindo metas de desembolso de acordo com a 
Política de Desenvolvimento Produtivo, e capacitar corpo técnico e 
operacional nas agências para o atendimento das MPMIs. 

• Aumentar a Capilaridade do Sistema de Financiamento ao 
Investimento, com base em parcerias entre BNDES e governanças 
locais e BNDES e instituições empresariais e de análise de crédito. 



 37 

Também deve ser ampliada a rede credenciada de bancos 
privados para fornecimento de cartões BNDES, apoiada a 
formação de cooperativas de crédito, e adotado plano de ação 
baseado nas “finanças de proximidade” para atuar em APLs. 

• Aprimorar o PROGER e incluí-lo na PDP. Permitir que seja 
utilizado por empresas médias (que faturam até R$ 60 milhões), 
bem como ampliar faixas de valores de financiamento, chegando 
até a R$ 2 milhões. A permissão para sua operação deve ser 
estendida à agências de fomento, bancos privados e cooperativas 
de crédito. Devem ser aumentados os prazos de carência e 
pagamento pelos repassadores, e criadas e monitoradas metas 
trimestrais de desembolsos. 

• Permitir a liberação de compulsório não remunerado, na mesma 
proporção dos volumes de desembolso de recursos direcionados 
ao investimento (BNDES). Essa parcela de compulsório seria 
dirigida ao financiamento do investimento e remunerada pela TJLP. 

4.1.5. Adequar e Desenvolver Produtos de Financiame nto ao 

Investimento 

• Aprimorar produtos existentes, reduzindo a quantidade de linhas e 
programas, ampliando escopo e garantindo sua perenidade. 

• Desenvolver Novos Produtos, como produtos voltados a operações 
de fusão/aquisição de empresas nacionais por empresas nacionais, 
e linha de financiamento para gestão e desenvolvimento 
empresarial. 

4.1.6. Divulgar as Linhas de Crédito e Capacitar a Indústria 

• Realizar a Capacitação na Utilização das Linhas de Crédito. 

• Divulgar as Linhas de Crédito e Programas da Política de 
Desenvolvimento Produtivo. 
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4.2. Propostas Associadas ao Investimento em Inovaç ão e P&D 

4.2.1. Criar regras para utilização dos créditos tr ibutários para 

investimento em P&D 

• Validar os instrumentos da Lei de Inovação, em especial a 
regulamentação da margem de preferência adicional para produtos 
manufaturados e serviços nacionais resultantes de 
desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no país. 

• Criar ambientes de inovação focados nas empresas. 

4.2.2. Aprimorar o financiamento à inovação: 

• Reduzir a Burocracia nas Operações de Investimento, simplificando 
documentos necessários ao financiamento, desenvolvendo novos 
mecanismos de garantia, e aumentando a capilaridade do sistema 
de financiamento. 

• Reduzir Juros de Financiamento mantendo as atuais linhas de 
financiamento em projetos de P&D&I com taxa real de juros igual 
ou inferior à inflação. Para ampliar equilíbrio das de juros podem 
ser usados recursos dos Fundos Setoriais, aplicando o previsto na 
Lei nº 10.332/01. 

• Adequar e Desenvolver Produtos de Financiamento ao 
Investimento em P&D&I. 

• Ampliar a Participação do Mercado de Capitais no Financiamento à 
Inovação: envolvendo parceiros institucionais, para incentivar, 
selecionar e ampliar o número de novos empreendimentos 
relevantes, que poderiam ser estimulados a participar desse 
mercado; definindo e implementando  políticas que facilitem a saída 
do investidor, com garantias públicas e mecanismos que 
assegurem a liquidez; realizando  esforços para que a gestão 
desses fundos seja mais arrojada e empreendedora, com políticas 
que enfatizem esse tipo de performance; incentivando fundos 
estrangeiros a operar no País, para valorizar os ativos intangíveis 
(marcas e patentes) e a capacitação tecnológica da empresa. 

4.2.3. Ampliar e consolidar instrumento de subvençã o econômica: 

• Aperfeiçoar instrumentos, em particular valores de contrapartida, 
conforme porte das empresas, em especial para as micro, 
pequenas e médias indústrias e economia solidária. 
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• Simplificar e otimizar o instrumento: lançar calendário de editais, 
pré-selecionar projetos, e cumprir prazo de repasse de recursos 
conforme cronograma físico-financeiro do projeto. 

 

4.2.4. Lei do Bem 

• Operacionalizar e aprimorar a Lei nº 11.196/05 (Lei do Bem) e 
reestruturar incentivos fiscais às MPMEs. Garantir a segurança 
jurídica desta lei, em especial nas questões relacionadas ao 
aspecto fiscal, despesas com depreciação e ativos intangíveis, 
contratação de funcionários, e também ao próprio conceito de 
inovação tecnológica. Estender incentivos a empresas tributadas 
pelo lucro presumido. 

4.2.5. Incentivos fiscais para MPMIs 

• Conceder incentivos fiscais adequados e aprimorar os instrumentos 
às micro, pequenas e médias indústrias enquadradas no lucro 
presumido, através da revisão da Lei do Bem, incorporando outros 
tributos aos créditos tributários para atividades de Pesquisa e 
Desenvolvimento, como o IPI e o PIS-Cofins. 

4.2.6. Incentivos fiscais para contratação de servi ços tecnológicos 

• Ampliar para todos os portes os incentivos fiscais incorridos com a 
contratação de serviços de desenvolvimento tecnológico; conceder 
incentivos fiscais para grupos de empresas que invistam (gestão e 
inovação) coletivamente, individualmente ou em cadeia 
(qualificação de fornecedores); permitir a fruição de incentivos 
fiscais por grupos de empresas que desenvolvam projetos de 
inovação de forma cooperada, e capacitar organismos de controle 
(TCU, Receita etc.) para garantir a correta aplicação e 
interpretação das leis favoráveis a Inovação. 

4.2.7. Consolidar o Sistema Nacional de Inovação 

• Capacitar Recursos Humanos para Inovação: investindo no ensino 
médio, especialmente o técnico; deduzindo em dobro, para 
determinação da base de cálculo do IR e da CSLL, as despesas 
com Programas Acelerados de Capacitação de Pessoal; 
recobrando a capacidade de formação em engenharias, no ensino 
tecnológico e em gestão tecnológica; ampliando o orçamento dos 
Programas de Subvenção a Recursos Humanos, e fomentando a 
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formação de pessoal para trabalhar em áreas relacionadas à 
nanotecnologia e biotecnologia. 

• Modernizar a Infraestrutura Básica e de Serviços Tecnológicos – 
Tecnologia Industrial Básica (TIB): atuando conjuntamente com o 
Senai na promoção de serviços de apoio às empresas, ampliando 
a capilaridade das instituições públicas e da rede de serviços 
metrológicos; definindo fontes de recursos estáveis e em dimensão 
efetivamente compatível com as necessidades de investimentos 
em TIB, e que não concorram com o fomento convencional; 
enfatizando o investimento em serviços metrológicos, tanto no que 
diz respeito aos padrões primários quanto na rede de serviços às 
empresas (por exemplo, apoiar a ampliação da rede de laboratório 
de calibração e ensaio acreditados). 

• Reforçar a infraestrutura de suporte à propriedade intelectual:  
aparelhando e modernizando os órgãos governamentais 
responsáveis por essas ações, e disseminando a cultura e 
capacitando gestores em propriedade industrial para promover a 
inovação. 


