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INVESTIMENTOS REALIZADOS EM 2012 

���� Percentual de empresas que investiram foi o 
menor em três anos. 

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

���� Melhorar o processo produtivo foi o principal 
motivo do investimento. 

���� A mais importante fonte de recursos continuou 
sendo o capital próprio. 
 

INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA 2013 

���� Capacidade produtiva atual é suficiente para 
atender a demanda prevista. 

���� Intenção de investimento é maior do que o 
realizado em 2012, mas abaixo dos anos 
anteriores. 

���� A aquisição de compras de máquinas e 
equipamentos deverá se intensificar, mas 
grande parte terá origem no exterior. 

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

���� A ênfase será maior no aumento da 
competitividade. 

���� O foco deverá ser o mercado interno. 
���� Incerteza econômica é menor em três anos, 

mas segue sendo a maior ameaça. 
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Investimentos realizados em 2012 

���� Percentual de empresas que investiram é o 

menor em três anos 

O cenário econômico pouco propício à atividade industrial gaúcha em 2012 

determinou uma queda da disposição do setor em investir. De fato, o percentual de 

empresas que investiu no ano de 2012, 81,3%, apesar de representar a grande 

maioria, é o menor dos últimos três anos, 7 pontos percentuais abaixo dos 

montantes verificados em 2010. 

 

 Investimentos realizados no ano 
(RS – total da indústria – em % de respostas) 

 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS  

���� A maioria das empresas executou o 

investimento como planejado 

A maior parte das empresas pôde realizar seus investimentos em 2012 como 

como havia sido planejado no ano anterior. Dentre as indústrias gaúchas que 

planejaram investir, 59,1% desenvolveram seus planos conforme o previsto; 39,6% 

das empresas realizaram seus investimentos apenas parcialmente; e em apenas 

1,3% dos casos os investimentos foram adiados para o próximo ano. As empresas 

não reportaram cancelamentos de investimentos.  
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O percentual de empresas (59,1%) que conseguiram realizar os projetos de 

investimento em 2012 como havia sido planejado é superior ao obtido em 2011 

(53,9%) e menor que o obtido no ano de 2010 (63,4%) quando a economia 

brasileira, recuperando-se da crise de 2008, cresceu 7,5%.  

. 

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

Execução em 2012 De acordo com o planejado no ano 

 

 
 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS 

A maior parcela dos investimentos (65,7%) realizados em 2012 destinou-se à 

continuação de projetos anteriores, enquanto que o restante (34,3%) teve como 

objetivo novos projetos. Esse comportamento é similar ao verificado nos anos 

anteriores, onde aproximadamente ¾ do investimento objetivava a continuação e ¼, 

novos projetos.  

Investimentos realizados no ano 
(RS – total da indústria– em % de respostas) 

 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS  



 

___________________________________________________________________ 
Investimentos na Indústria do Rio Grande do Sul | 2012 | UEE | Sistema FIERGS | 5 

INVESTIMENTO NA INDÚSTRIA 
RIO GRANDE DO SUL 

RIO GRANDE DO SUL 

���� A incerteza econômica foi a principal razão para 

não efetivação plena dos investimentos previstos. 

A incerteza econômica continuou sendo, no ano passado, a principal razão 

para não efetivação dos investimentos da indústria gaúcha conforme o planejado, 

segundo 48,3% das respostas. O percentual foi bem inferior ao registrado nos anos 

anteriores, quando o item superava os 60%, ainda sob os impactos da crise mundial 

de 2008-2009.  

A reavaliação da demanda/ociosidade elevada (38,3%) foi o segundo principal 

motivo para o adiamento total ou parcial dos investimentos em 2012. Com a redução 

do número de respondentes que atribuíram a não realização dos investimentos à 

incerteza econômica, o item aumentou substancialmente de importância em relação 

a 2011 (28,3%), retornando ao nível apurando em 2010. 

O terceiro e quarto principais problemas para o investimento em 2012, com 

praticamente a mesma relevância, estão associados ao crédito e financiamento: o 

custo (26,7%) e a dificuldade de obtenção (25,0%). O primeiro diminuiu de 

importância relativa na comparação com anos anteriores devido à redução dos juros 

e o segundo aumentou em razão da elevação da inadimplência. Vale lembrar que 

custo do crédito/financiamento em 2010 foi o segundo maior obstáculo com 40% das 

assinalações. 

A dificuldade de obtenção de mão de obra foi para 20% dos respondentes 

uma das principais razões para o adiamento total ou parcial dos investimentos 

previstos para 2012. O item, quinto fator mais importante, perdeu importância 

relativa como obstáculo comparativamente aos anos anteriores.  

Merecem destaques ainda as maiores restrições aos investimentos 

relacionadas ao meio ambiente, cujo percentual passou de 2,2% em 2011 para 

11,7% em 2012 e a perda de importância relativa dos itens “Aumento inesperado do 

custo previsto do financiamento” (21,7% para 11,7%) e “Deficiência de 
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infraestrutura” (15,2% para 8,3%) como motivos para a não realização plena dos 

investimentos.  

 
Razões para a não realização dos investimentos como 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 

���� Aumentar a competividade foi o principal motivo 

do investimento em 2012 

A melhoria do processo produtivo atual, com 38,8% das respostas, foi, assim 

como no ano de anterior, a principal destinação dos investimentos da indústria 

gaúcha em 2012, aumentando consideravelmente o percentual observado para o 

item em 2011 (29,5%) e 2010 (31,0%). A tentativa de incrementar a competividade 

da empresa diante dos concorrentes, via maior produtividade, foi a razão desse 

crescimento. 

Em seguida, com um resultado similar ao registrado no ano passado, o 

aumento da capacidade da linha atual (27,6%) recebeu o segundo maior volume de 

investimentos no ano passado. A introdução de novos produtos manteve a tendência 

crescente, recebendo 14,7% dos investimentos realizados, também motivado pela 

forte concorrência. Os investimentos realizados com o objetivo de manter a 

capacidade produtiva em 2012 caíram pela metade na comparação com o ano 

anterior: de 21,6% para 10,3%.  

2010 2011 2012

Incerteza econômica 66,0% 63,0% 48,3%
Reavaliação da demanda / ociosidade elevada 38,0% 28,3% 38,3%
Custo do crédito / financiamento 40,0% 32,6% 26,7%
Dificuldade de obtenção de crédito / financiamento 22,0% 19,6% 25,0%
Dificuldade de obtenção de mão-de-obra 24,0% 28,3% 20,0%
Dificuldades com burocracia 22,0% 13,0% 13,3%
Restrições relacionadas ao meio-ambiente 12,0% 2,2% 11,7%
Aumento inesperado no custo previsto do investimento14,0% 21,7% 11,7%
Outros 8,0% 17,4% 11,7%
Dificuldade de obtenção de matéria-prima 0,0% 6,5% 10,0%
Deficiência da infra-estrutura 12,0% 15,2% 8,3%
Dificuldades tecnológicas 12,0% 6,5% 6,7%
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Destinação do investimento no ano 

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

 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS 

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

capital próprio 

As empresas gaúchas utilizaram os recursos próprios como principal fonte de 

financiamento dos investimentos realizados em 2012, com 60,2% do montante, 

percentual bem superior do registrado em 2011, 50,6%.  A necessidade de grandes 

aportes de capital próprio dificulta ainda mais a recuperação da indústria gaúcha.  

A segunda maior fonte foram os bancos oficiais de desenvolvimento, cuja 

contribuição na composição dos recursos necessários para a execução dos 

investimentos foi de 19,8%. Sua importância foi menor em 2012 comparado ao ano 

anterior, quando representou 24,6% dos recursos utilizados.  

Vale destacar também que o setor industrial gaúcho utilizou bem mais 

recursos próprios em 2012 do que pretendia. No final de 2011, as empresas 

projetavam destinar apenas 46,0% de recursos próprios para realizar os 

investimentos, dado que a previsão de usar recursos dos bancos oficiais de 

desenvolvimentos não foi confirmada, ficando bem abaixo do esperado (32,4% do 

total). 

Em terceiro e quarto lugares, os bancos comerciais, públicos e privados, 

contribuíram, respectivamente, com 9,2% e 7,9% dos recursos em 2012, em linha 

com a projeção das empresas no final do ano anterior.  

  

 

2010 2011 2012

Melhoria do processo produtivo atual 31,0% 29,5% 38,8%
Aumento da capacidade da linha atual 32,4% 27,3% 27,6%
Introdução de novos produtos 10,6% 12,5% 14,7%
Manutenção da capacidade produtiva 16,9% 21,6% 10,3%
Introdução de novos processos produtivos 7,7% 8,0% 6,9%
Outros objetivos 1,4% 1,1% 1,7%
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Fontes de recursos dos investimentos 
Percentual médio dos recursos utilizados (%)  

Realizado no ano corrente Planejado em 2011 e realizado - 2012  

  
Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS 

 

 

 

Previsão de investimentos para 2013 

���� Capacidade produtiva atual é suficiente para 

atender a demanda prevista para 2013. 

A indústria do Rio Grande do Sul tem capacidade instalada suficiente para 

atender a demanda prevista para 2013. Entre as empresas pesquisadas, apenas 

14,0% (menor percentual dos últimos três anos) avaliam sua capacidade produtiva 

instalada como não adequada. Portanto, no final de 2012, a maior parte das 

empresas acreditava ter capacidade para atender a demanda: 67,7% responderam 

que a capacidade atual é adequada e 18,3%, o maior percentual dos últimos três 

anos, informaram que tem capacidade mais que adequada.  

Em 2012, o índice de adequação da capacidade instalada à demanda futura 

situou-se, pela primeira vez nos últimos três anos, acima da linha divisória de 50 

pontos. O índice é calculado com base nos percentuais de respostas das empresas, 

no qual valores acima de 50 pontos indica que a capacidade da indústria é mais que 

adequada para o ano seguinte, enquanto valores abaixo de 50, o contrário.  
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Portanto, o valor de 51,8 pontos obtido indica que os empresários gaúchos 

consideram a capacidade atual da indústria mais que suficiente para atender a 

demanda prevista para 2013. Ao fim de 2010 e 2011, a capacidade instalada da 

indústria gaúcha era considerada menos que adequada para atender a demanda 

prevista para o ano seguinte (índices de 47,9 e 49,0 pontos). 

 

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

Ano de 2013 – 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 2013 é maior do 

que o realizado em 2012, mas bem abaixo dos anos 

anteriores 

A proporção de empresas gaúchas (82,2%) que pretende investir em 2013 é 

maior do que a parcela que investiu em 2012, porém, segue bem inferior à parcela 

que investiu nos anos de 2010 (88,3%) e 2011 (88,1%).  

Da mesma forma, comparando-se com as intenções de investimentos das 

empresas para o ano seguinte, informadas nas pesquisas de 2010 (87,6%) e 2011 

(84,9%), a parcela de 2012 é a menor. 
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Intenção de investimento 

(RS – indústria total - % de respostas) 
Investimento em anos anteriores e 

intenção para 2013 
Intenção de investir no próximo ano 

 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS 

 

A maior parte do investimento previsto para o ano de 2013, 58%, deverá ser 

direcionada à continuação de projetos anteriores e o restante, 42%, para novos 

projetos.  

 
Investimento da indústria para 2013 

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

 

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

se intensificar. 

A expansão das compras de máquinas e equipamentos pela indústria gaúcha 

deverá se intensificar em 2013, comparativamente aos dois anos anteriores.  

Entre as empresas pesquisadas, a quase totalidade, 98,6%, planeja adquirir 

máquinas e equipamentos em 2013, bem acima dos percentuais pretendidos em 

anos anteriores: 86,3% em 2010 e 83,9% em 2011. Das empresas que pretendem 

comprar máquinas e equipamentos em 2013, a maioria, 54,8%, deverá aumentar a 

aquisição em relação a 2012 e 19,5% esperam diminuí-la.  

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, atingiu 59,2 pontos em 2012 sugerindo, não 

apenas um crescimento, mas uma intensificação em relação à pesquisa anterior, 

conforme mostraram os valores dos índices nos anos de 2010, 58,4 pontos, e 2011, 

56 pontos.  

 
Índice de expectativa de compras de máquinas e equipamentos para o próximo 

ano 
 (RS – total da indústria – 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 
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���� A aquisição de máquinas e equipamentos do 

exterior deverá crescer em 2013. 

A participação de importados no total das compras de máquinas e 

equipamentos pela indústria gaúcha em 2013 deverá aumentar. De fato, 74% das 

empresas que pretendem adquirir máquinas espera importá-las, percentual bem 

acima do registrado na pesquisa de 2011, 61,2%. Dessas, 45,4% projetam aumentar 

a participação das compras externas em relação ao ano anterior e 15,7%, diminuí-

las.  

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

participação de importados no total das compras de máquinas e equipamentos foi de 

57,1 pontos, o maior em três anos, denotando uma intensificação no ritmo de 

importação de máquinas e equipamentos. 

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

equipamentos para o próximo ano 
 (RS – total da indústria – 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 
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���� Indústria gaúcha pretende reduzir bastante o 

uso de capital próprio  

Mais uma vez, as empresas gaúchas acreditam que a principal fonte de 

recursos para financiar os investimentos planejados para 2013 deverá ser o capital 

próprio. Porém, as empresas pretendem reduzir consideravelmente o uso desses 

recursos e aumentar, na mesma proporção, o uso dos bancos oficiais de 

desenvolvimento na comparação com 2012.  Vale lembrar que 60,2% dos recursos 

utilizados em 2012 eram próprios e 19,8% de bancos oficiais de desenvolvimento. 

As empresas esperam reduzir, assim como pretendiam em anos anteriores e não 

conseguiram, a participação de recursos próprios em 2013 para 44,0% e aumentar a 

dos referidos bancos para 36%. 

Se as expectativas dos empresários se confirmarem, a utilização de 

financiamento de bancos comerciais deverá permanecer praticamente constante no 

caso dos bancos privados (8,1%), devendo reduzir no caso dos bancos públicos 

(6,6%).  

 
Composição das fontes de recursos para investimentos em 2012 e 2013  

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

 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS 

 

 

 

Utilizado 
em 2012

Previsto 
para 2013

Recursos próprios 60,2% 44,0%
Bancos oficiais de desenvolvimento 19,8% 36,0%
Bancos comerciais privados 7,9% 8,1%
Bancos comerciais públicos 9,2% 6,6%
Financiamento externo 1,4% 3,1%
Outros 1,1% 1,6%
Construção de parcerias 0,1% 0,5%
Emissão de ações 0,2% 0,2%
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���� Aumentar a competitividade será o objetivo 

principal do investimento 

Para 2013, a principal meta dos investimentos será, repetindo o ano anterior, 

a busca da indústria gaúcha por ganhos de competividade através, principalmente, 

da melhoria do processo produtivo (39,5% das respostas) 

Percebe-se um direcionamento mais intenso à inovação no planejamento dos 

investimentos das empresas para 2013.   

A introdução de novos produtos ganha importância relativa nos planos de 

investimentos, passando de 14,7% dos investimentos realizados em 2012 para uma 

expectativa de 22,8% para 2013. Já o aumento da capacidade da linha atual, 

segundo principal destino do investimento em 2012 com 27,6%, perde importância 

relativa em 2013, registrando 22,8% das respostas.  

Em seguida, aparecem a manutenção da capacidade produtiva e a introdução 

de novos processos produtivos respondendo por, respectivamente, 10,5% e 3,5% 

dos investimentos previstos para 2013. 

 
Objetivo do investimento realizado em 2012 e do planejado para 2013  

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

 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS 
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���� O foco deverá ser o mercado interno 

A indústria gaúcha deverá manter a tendência dos últimos anos de direcionar 

seus investimentos para o atendimento do mercado interno. Para 2013, 69,5% das 

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

que apenas 6,8% das empresas que planejam investir afirmam que seus 

investimentos têm como objetivo atender o mercado externo.   

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 de 2010 e 2011: 28,4 pontos. O índice de difusão varia de 0 a 100 

pontos, quanto mais abaixo (acima) da linha dos 50, indica que o investimento é 

mais direcionado para o mercado interno (externo).  

 
Índice de mercado alvo dos investimentos previstos para o próximo ano  

(Indicador de foco dos investimentos – 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 é menor em três anos, mas 

será a maior ameaça 

Na avaliação dos empresários, o principal risco ao investimento em 2013 

continua sendo a incerteza econômica, item assinalado por 63% das empresas. O 



 

___________________________________________________________________ 
Investimentos na Indústria do Rio Grande do Sul | 2012 | UEE | Sistema FIERGS | 16 

INVESTIMENTO NA INDÚSTRIA 
RIO GRANDE DO SUL 

RIO GRANDE DO SUL 

percentual é bem inferior ao apresentado na última pesquisa sobre os investimentos 

previstos para ano seguinte (85,6%). 

A indústria gaúcha estima que a reavaliação da demanda/ociosidade elevada 

é a segunda maior ameaça (40,4%). Esse fator também diminuiu bastante em 

relação ao percentual da pesquisa anterior (52,2%). 

O aumento inesperado do custo do crédito/financiamento é o terceiro maior 

obstáculo ao investimento na avaliação dos empresários, com 28,8% das respostas. 

Assim como nos anos anteriores, o fator diminuiu em relação ao percentual obtido 

na última pesquisa (34,4%).  

Em seguida, a indústria gaúcha avaliou ainda como riscos importantes ao 

investimento em 2013, o custo do crédito/financiamento (26,7% das assinalações), a 

dificuldade de obtenção do mesmo (25,3%) e a dificuldade de obtenção de mão de 

obra (21,2%). 

Vale ressaltar, por fim, o crescimento do risco devido às restrições 

relacionadas ao meio ambiente (13,7%). 

 
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 

 

 

2010 2011 2012
Incerteza econômica 66,1% 85,6% 63,0%
Reavaliação da demanda / ociosidade elevada 48,8% 52,2% 40,4%
Aumento inesperado no custo previsto do investimento 33,1% 34,4% 28,8%
Custo do crédito / financiamento 42,1% 28,9% 26,7%
Dificuldade de obtenção de crédito / financiamento 28,9% 21,1% 25,3%
Dificuldade de obtenção de mão de obra 26,4% 28,9% 21,2%
Dificuldades com burocracia 17,4% 15,6% 17,1%
Restrições relacionadas ao meio ambiente 10,7% 3,3% 13,7%
Deficiência da infraestrutura 6,6% 16,7% 7,5%
Dificuldade de obtenção de matéria-prima 11,6% 2,2% 4,1%
Dificuldades tecnológicas 5,0% 3,3% 2,7%
Outros. 3,3% 7,8% 2,7%
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RIO GRANDE DO SUL 

RIO GRANDE DO SUL 

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: 25 de outubro a 30 de novembro de 2012. 

Perfil da amostra: 185 empresas, 16 pequenas, 62 médias e 107 grandes. 

 

 


