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INVESTIMENTOS REALIZADOS EM 2013 

���� Percentual de empresas que realizou  
investimentos foi o menor em quatro anos. 

���� A maioria executou como planejado, mas o 
percentual caiu. 

���� A incerteza econômica foi a principal razão para 
não efetivação integral dos investimentos. 

���� O principal objetivo foi a melhoria do processo 
produtivo. 

���� A maior fonte de recursos foi o capital próprio. 
 

INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA 2014 

���� A capacidade produtiva atual é suficiente para 
atender a demanda prevista para 2014. 

���� A intenção de investimento é a menor em 
quatro anos. 

���� As compras de máquinas e equipamentos 
deverão desacelerar. 

���� Indústria gaúcha pretende reduzir o uso de 
capital próprio.  

���� Melhorar o processo produtivo será o objetivo 
principal. 

���� O foco deverá ser o mercado interno. 
���� Incerteza econômica será a maior ameaça à 

realização dos investimentos. 
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Cautelosas diante do panorama econômico, das condições pouco propícias à 

atividade produtiva devido à falta de competitividade e aos baixos níveis de 

confiança, as indústrias gaúchas diminuíram sua disposição para investir em 2013. A 

pesquisa Investimentos da Indústria Gaúcha na sua edição de 2013 revelou que o 

percentual de empresas que realizou investimentos foi o menor em quatro anos. A 

incerteza econômica, a falta de demanda e escassez de mão de obra foram as 

principais razões que limitaram a realização plena dos investimentos. A pesquisa 

também mostrou que o setor investiu majoritariamente com capital próprio para se 

tornar mais competitivo e, em menor medida, para ampliar sua capacidade de 

produção.  

Com a continuidade do cenário de incertezas e capacidade produtiva adequada 

para atender a demanda prevista, a intenção de investimento em 2014 também será 

menor do que as observadas nos últimos quatro anos. À espera de condições mais 

favoráveis, as empresas devem adotar uma postura ainda mais moderada em seus 

investimentos nesse ano. No mesmo sentido, o crescimento das compras de 

máquinas e equipamentos deverá desacelerar. A indústria gaúcha pretende reduzir 

bastante o uso de capital próprio e aumentar a participação dos bancos de 

desenvolvimento no financiamento dos projetos. O aumento da competitividade será 

novamente o objetivo principal do investimento, cujo foco deverá ser o mercado 

interno. A incerteza econômica será a maior ameaça a sua realização. 
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Investimentos realizados em 2013 

���� O percentual de empresas que realizou 

investimentos é o menor em quatro anos 

O baixo dinamismo econômico nacional, as condições desfavoráveis à 

atividade produtiva devido à falta de competitividade e à baixa confiança empresarial 

determinaram uma nova redução da disposição do setor industrial gaúcho em 

investir. Ainda que represente uma grande maioria, o percentual de empresas que 

investiu em 2013, 80,8%, é o menor dos últimos quatro anos. 

A maior parte dos investimentos (64,6%) realizados destinou-se à 

continuação de projetos anteriores, enquanto que 35,4% tiveram como objetivo 

novos projetos. Esse comportamento manteve o padrão de anos anteriores.  

 

Realização de investimentos  
(RS – total da indústria de transformação – em % de respostas)  

Proporção de empresas que 
investiram no ano 

Realização dos investimentos no ano 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS 

 

 



 

___________________________________________________________________ 
Investimentos na Indústria do Rio Grande do Sul | 2013 | UEE | Sistema FIERGS | 5 

INVESTIMENTO NA INDÚSTRIA 
RIO GRANDE DO SUL 

RIO GRANDE DO SUL 

���� A maioria executou o investimento como 

planejado, mas o percentual caiu 

Em 2013, embora a maioria das indústrias (56,0%) que investiu tenha 

conseguido fazê-lo de acordo com o planejado, foi grande o contingente, 44%, que 

não conseguiu desenvolver seus projetos conforme o previsto e o executaram de 

forma apenas parcial.  

As empresas não citaram cancelamentos de investimentos ou adiamentos. 

 

Realização dos planos de investimentos 
(RS – total da indústria de transformação – em % de respostas)  

Execução em 2013 De acordo com o planejado no ano 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS 

 

 

���� Incerteza econômica foi a principal razão para 

não efetivação plena dos investimentos 

A incerteza econômica continuou sendo em 2013 o motivo mais importante 

para a não efetivação plena dos investimentos previstos pela indústria gaúcha. Com 

62,5% das respostas, o item aumentou em 14,2 pontos o percentual obtido na última 

edição da pesquisa em 2012, retornando aos patamares verificados nos anos 

anteriores de 2011 (63,0%) e 2010 (66,0%). O item reavaliação da 
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demanda/ociosidade elevada, com 37,5% das assinalações, repetiu o ano de 2012 e 

continuou sendo a segunda principal razão para não concretização integral dos 

investimentos no ano.  

A super-ocupação do mercado de trabalho brasileiro, bem como o baixo nível 

de qualificação da mão de obra ficou ainda mais evidente em 2013. A dificuldade de 

obtenção de mão de obra, com 33,9% das respostas, o maior em quatro anos, foi o 

terceiro item mais importante para a não realização dos investimentos como 

planejados pelas empresas. Em 2012, foi o quinto item mais assinalado, com 20%.  

 

Razões para a não realização dos investimentos conforme o planejado no ano 
(RS – total da indústria de transformação – em % de respostas) 

 

Soma dos percentuais supera 100% devido à possibilidade de múltiplas escolhas. 
Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS 

���� O objetivo do investimento segue sendo o 

aumento da competividade.   

Repetindo os últimos dois anos, a tentativa de aumentar a competividade 

diante dos concorrentes internacionais foi o principal objetivo do investimento 

industrial gaúcho em 2013. O item melhoria do processo produtivo atual obteve 

42,4% das respostas, maior percentual em quatro anos de edição da pesquisa e 

consideravelmente maior do que aquele registrado no ano anterior (38,8%). 
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A segunda principal razão dos investimentos realizados pela indústria do 

Estado em 2013 foi o aumento da capacidade da linha atual (20,7%). Vale destacar, 

que o item manteve-se no segundo posto, mas o percentual de respostas foi bem 

inferior ao registrado nas outras edições da pesquisa: 2010 (32,4%), 2011 (27,3%) e 

2012 (27,6%).       

A manutenção da capacidade produtiva atual ganhou relevância relativa ao 

passar o percentual de respostas de 10,3% em 2012 para 16,3% em 2013 como a 

principal finalidade do investimento. Esse item subiu para o terceiro posto do ranking 

e suplantou o item introdução de novos produtos, que diminuiu o percentual de 

respostas de 14,7% em 2012 para 12,0% em 2013.  

 
Destinação do investimento no ano 

(RS – total da indústria de transformação – em % de respostas) 

 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS 

���� A principal fonte de recursos continua sendo o 

capital próprio, mas os bancos oficiais de 

desenvolvimento aumentaram participação 

Com 55,1% do montante, os recursos próprios foram mais uma vez a principal 

fonte de recursos das indústrias gaúchas para a realização de seus investimentos 

em 2013. O percentual obtido foi inferior ao utilizado no ano anterior (60,2%), mas 

bem acima do que as empresas projetavam, no final de 2012, utilizar (44,0%). 
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Apesar dessa redução, a indústria gaúcha continuou necessitando de grandes 

aportes de capital próprio, inibindo ainda mais a realização dos investimentos. 

Aumentou a contribuição dos bancos oficiais de desenvolvimento nos 

financiamentos aos investimentos realizados em 2013. O aporte na composição dos 

recursos aumentou de 19,8% em 2012 para 29,9% em 2013, embora tenha ficado 

aquém do que indústria gaúcha projetava utilizar (36%) no final de 2012.  

Os bancos comerciais, públicos e privados completaram, com 6,5% e 6,1%, 

respectivamente, a composição dos recursos necessários aos investimentos 

industriais gaúchos em 2013.  

 

Fontes de recursos dos investimentos 
(RS – total da indústria de transformação - % médio dos recursos utilizados)  

Realizado no ano corrente Planejado em 2012 para 2013 e 
efetivo em 2013  

 

 

 
Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS 

 

Previsão de investimentos para 2014 

���� Capacidade produtiva atual é suficiente para 

atender à demanda prevista para 2014. 

As indústrias gaúchas, na sua maioria, consideram possuir capacidade 

produtiva suficiente para atender à demanda prevista para 2014. De fato, no final de 

2013, 72,2% das empresas assinalaram ter capacidade adequada para atender à 

demanda para o ano seguinte, 13,3% responderam que a capacidade atual é mais 
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do adequada e 2,2% muito mais do que adequada. Apenas 12,2% (menor 

percentual das quatro edições da pesquisa) avaliam sua capacidade produtiva atual 

como pouco adequada.  

O índice de adequação da capacidade instalada à demanda futura, no qual 

valores acima de 50 pontos indicam que a capacidade é mais que adequada para o 

ano seguinte, manteve-se, ao registrar 51,3 pontos.  

 

Adequação da capacidade instalada para o próximo ano 
(RS – total indústria de transformação) 

Ano de 2014 – em % de respostas Índice de Difusão* – em pontos 

 
 *Índice de 0 a 100 pontos. Acima de 50 indica capacidade instalada 
mais que adequada. 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS 

���� Intenção de investimento em 2014 é a menor em 

quatro anos. 

Refletindo as expectativas de manutenção do cenário de baixo crescimento e 

confiança empresarial, a proporção de indústrias gaúchas que pretende investir no 

ano de 2014 (79,1%) é a menor das quatro pesquisas realizadas.  

A evolução anual das intenções de investimentos das indústrias gaúchas para 

o ano seguinte que apresentaram quedas sistemáticas nos últimos quatro anos. Em 

2010, a intenção de investir no ano seguinte foi de 87,6%, enquanto que em 2013 o 

percentual recuou para 79,1%. 
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Intenção de investimento 

(RS – indústria de transformação - % de respostas) 
Investimento realizado no ano e 

intenção para 2014 
Intenção de investir no próximo ano 

 
 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS 

A maior parte do investimento previsto para o ano que vem, 68,0%, deverá 

ser direcionada à continuação de projetos anteriores e o restante, 32,0%, para novos 

projetos. Chama a atenção o baixo percentual do investimento previsto em novos 

projetos para 2014, dez pontos percentuais abaixo do ano anterior. 

 
Investimento da indústria para o ano seguinte 

 (RS – total da indústria – em % de respostas) 

 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS 
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���� Compras de máquinas e equipamentos deverão 

desacelerar 

Com a manutenção do cenário de fragilidades para os investimentos em 2014 

espera-se que o crescimento das compras de máquinas e equipamentos desacelere, 

comparativamente aos anos anteriores.  

 
Pretensão de comprar máquinas e equipamentos no próximo ano 

 (RS – total da indústria de transformação – % de respostas) 

 
 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS 

Entre as empresas que esperam adquiri-las, embora a maioria (44,9%) 

espere aumentar as compras em relação a 2013, a parcela é bem inferior à 

registrada na pesquisa anterior (54,8%). Da mesma forma, o percentual de 

empresas que projeta uma diminuição das compras subiu de 19,6% para 27,5%. 

Nesse sentido, o índice de difusão de expectativas das compras de máquinas 

e equipamentos para o ano seguinte, calculado a partir dos percentuais obtido entre 

as empresas que pretendem comprar, diminuiu quase seis pontos e atingiu o menor 

valor em quatro anos: 53,3 pontos. A redução do índice indica uma desaceleração 

nas compras de máquinas e equipamentos no ano de 2014.  
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Índice de expectativa de compras de máquinas e equipamentos para o próximo 

ano 
 (RS – total da indústria de transformação – em pontos) 

 

Índice de 0 a 100 pontos. Acima de 50 indica as compras serão maiores que o ano anterior. 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS 

���� A aquisição de máquinas e equipamentos do 

exterior deverá diminuir em 2014. 

As indústrias gaúchas devem diminuir a importação de máquinas e 

equipamentos em 2014. De fato, o percentual de empresas que pretende importá-las 

caiu 8 pontos percentuais em relação ao ano anterior e atingiu 66,0%.  

 
Pretensão de importar máquinas e equipamentos no próximo ano 

 (RS – total da indústria – % de respostas) 

 
 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS 
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A participação de importados no total das aquisições de máquinas e 

equipamentos pela indústria gaúcha deverá aumentar para 33,0% das empresas em 

2014. Esse percentual, contudo, foi bem inferior aos 45,4% registrados na pesquisa 

do ano passado. Em contrapartida, o percentual de empresas que projeta uma 

redução nessa participação aumentou entre as duas últimas pesquisas de 15,7% 

para 22,3%.  

Com base nesses percentuais, o índice de expectativa para o ano seguinte da 

participação de importados no total das compras de máquinas e equipamentos 

registrou o menor valor em quatro anos de pesquisa, 51,5 pontos, sugerindo uma 

forte desaceleração na participação de importados nas compras de máquinas e 

equipamentos pela indústria gaúcha. 

 
Índice de expectativa da participação da importação na compra de máquinas e 

equipamentos para o próximo ano 
 (RS – total da indústria de transformação – em pontos) 

 

Índice de 0 a 100 pontos. Acima de 50 indica que a participação de importados nas compras de 

máquinas e equipamentos serão maiores que o ano anterior. 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS 

���� Indústria gaúcha pretende reduzir bastante o 

uso de capital próprio 

Os recursos próprios das empresas deverão continuar sendo a principal fonte 

de financiamento dos investimentos previstos para 2014 pela indústria gaúcha.  
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Porém, as empresas pretendem diminuir a participação dos recursos próprios, 

passando dos 55,1% utilizados em 2013 para 45,7% em 2014. Para isso, as 

empresas projetam usar com mais intensidade os capitais de terceiros, sobretudo os 

bancos oficiais de desenvolvimento (de 29,9% para 36,1%). Os bancos públicos 

deverão aumentar a participação no financiamento na comparação com o utilizado 

em 2013 (6,5%) para 9,2%.  

 

 
Composição das fontes de recursos para investimentos 

(RS – total da indústria – em % médio dos recursos utilizados) 

 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS 

���� Aumentar a competitividade continuará sendo o 

objetivo central dos investimentos 

O principal objetivo dos investimentos da indústria gaúcha em 2014, com 

41,5% das respostas, continuará sendo a melhoria do processo produtivo atual, com 

o qual o setor seguirá buscando, como nos quatro anos anteriores, ganhos de 

competividade. O item praticamente repetiu o percentual observado nos 

investimentos realizados em 2013 (42,4%).  

O aumento da capacidade instalada (19,1%), a introdução de novos produtos 

(18,1%) e a manutenção da capacidade produtiva (17,0%), que apresentaram 

percentuais próximos, completam o quadro dos principais objetivos dos 

investimentos industriais para 2014. 

Utilizado 

em 2013

Previsto 

para 2014
Recursos próprios 55,1% 45,7%
Bancos oficiais de desenvolvimento 29,9% 36,1%
Bancos comerciais privados 6,1% 6,7%
Bancos comerciais públicos 6,5% 9,2%
Financiamento externo 1,1% 0,7%
Construção de parcerias 0,3% 0,4%
Emissão de ações 0,0% 0,0%
Outros 1,1% 1,3%
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Vale destacar, comparativamente a 2013, o crescimento da importância 

relativa da introdução de novos produtos e a redução da introdução de novos 

processos produtivos entre os objetivos dos investimentos para 2014.  

 
 

Objetivo do investimento realizado em 2013 e do planejado para 2014  
(RS – total da indústria de transformação – em % de respostas) 

 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS 

���� O foco deverá ser o mercado interno 

Em termos de mercado consumidor, os investimentos previstos para 2014 na 

indústria gaúcha deverá manter a tendência dos últimos anos de direcioná-los para o 

atendimento do mercado interno. Para 2014, 68,1% das empresas que pretendem 

investir tem como objetivo exclusivo ou prioritário o mercado doméstico, enquanto 

que apenas 4,9% das empresas afirmam que seus investimentos têm como objetivo 

atender o mercado externo. As demais, 27,1% das empresas, pretendem atender 

igualmente o mercado externo e interno. 

O indicador de investimento com relação ao foco do mercado manteve-se 

bem abaixo da marca divisória dos 50 pontos, praticamente repetindo os valores 

obtidos nos anos anteriores: 28,0 pontos.  
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Índice de mercado alvo dos investimentos previstos para o próximo ano  
(RS -  total da indústria de transformação - indicador de foco dos investimentos – em pontos) 

 

Índice de 0 a 100 pontos. Acima (abaixo) de 50 indica foco no mercado externo (interno). 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS 

���� Incerteza econômica será a maior ameaça à 

realização dos investimentos 

A incerteza econômica deverá ser o principal risco à efetivação dos 

investimentos previstos pela indústria gaúcha para 2014. Item, assinalado por 64,8% 

das empresas, praticamente o mesmo patamar de 2012, manteve a liderança no 

ranking nas quatro edições da pesquisa.  

A reavaliação da demanda/ociosidade elevada, escolhida por 42,3% das 

empresas, será o segundo obstáculo mais importante para a realização dos 

investimentos.  Esse fator ficou muito próximo da proporção observada na última 

pesquisa (40,4%). A terceira maior ameaça aos investimentos em 2014 será o custo 

do crédito/financiamento, item assinalado por 29,6% das empresas.   
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Riscos para a não realização de investimentos no próximo ano  
(RS – total da indústria – em % de respostas) 

 

Soma dos percentuais supera 100% devido à possibilidade de múltiplas escolhas. 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS 

 

Ficha técnica: 

Abrangência da pesquisa: Estadual. 

População objetivo: Empresas da indústria de transformação com 35 ou mais empregados. 

Método de amostragem: Amostragem probabilística, com peso maior para as grandes empresas. 

Período de Coleta: 21 de outubro a 25 de novembro de 2013. 

Perfil da amostra: 183 empresas, 18 pequenas, 61 médias e 104 grandes. 

 

 

 


