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INVESTIMENTOS EM 2019 

� Investimentos voltaram a crescer, mas o nível ainda foi 

baixo 

� Menor frustração com os investimentos planejados 

desde 2013 

� Mercado doméstico restringiu os investimentos  

� Grande dependência de recursos próprios também 

comprometeu 

� Aquisição de máquinas e equipamentos foi novamente o 

principal tipo de investimento 

 

INVESTIMENTOS PREVISTOS PARA 2020 

� Investimentos devem ganhar intensidade 

� Máquinas e equipamentos deverão ser mais uma vez o 

principal tipo 

� Melhora do processo produtivo deverá permanecer 

como maior objetivo  

� Orientação continuará sendo o mercado doméstico 

 

Resumo dos resultados 

Os investimentos da indústria gaúcha voltaram a crescer em 2019, mas as 

dificuldades enfrentadas pelo setor continuam limitando-os. A demanda doméstica 

melhorou, mas permaneceu baixa, o acesso ao crédito melhorou, mas continuou 

difícil e a ociosidade e a incerteza diminuíram, mas mantiveram-se elevadas, o que, 

juntamente com a piora do mercado externo, restringiram os investimentos.  

Nesse cenário, 64,4% das empresas gaúchas investiram em 2019, 1,4 ponto 

percentual acima do registrado em 2018, mas ainda o terceiro menor percentual 

desde o início da pesquisa, em 2010.  A boa notícia foi que 53,3% conseguiram 
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realizá-los como planejado, o maior percentual desde 2013 e 14,1 p.p. acima de 

2018. 

A reavaliação da demanda doméstica, principalmente, e o aumento 

inesperado do custo previsto foram os dois maiores motivos para a realização 

parcial ou o adiamento dos investimentos planejados para 2019.  

Apesar da queda da taxa de juros em 2019, o sistema financeiro nacional 

pouco contribuiu para a realização dos investimentos e a grande parte do valor foi, 

novamente, financiada com recursos próprios (75,7% em média do total investido), 

o que também comprometeu os planos das empresas no ano. 

Em um cenário de ociosidade e custos elevados e demanda fraca, os 

investimentos da indústria gaúcha em 2019 foram direcionados prioritariamente 

para a aquisição de máquinas e equipamentos novos e na manutenção e 

atualização dos usados e, em menor medida, em instalações  

Contando com a expectativa de maior crescimento da economia brasileira, 

espera-se um quadro mais favorável para os investimentos industriais gaúchos em 

2020. O percentual de empresas que pretendem investir nesse ano é 78,2%, muito 

maior que o executado em 2019, e, mesmo que não se confirme nesse montante, 

os investimentos devem aumentar na indústria gaúcha em 2020.  

A natureza dos investimentos previstos para 2020 não é diferente de 2019: 

aquisição de novas máquinas e equipamentos e manutenção e atualização das que 

estão em uso com o objetivo de aumentar a competividade através da melhoria do 

processo produtivo.  

O maior dinamismo esperado para a demanda interna em 2020 mantém o 

investimento voltado para atender, essencialmente, o mercado doméstico. 
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 INVESTIMENTOS REALIZADOS EM 2019 

� Investimentos voltaram a crescer, mas o nível ainda é 
baixo 

Depois de cair em 2018, a proporção de empresas que investiram voltou a 

subir em 2019, chegando a 64,4%. Apesar da alta em relação ao ano anterior 

(63,0%), esse resultado foi o terceiro pior em dez anos, apenas 2,2 p.p. acima do 

vale registrado em 2016 e 7,4 p.p abaixo do percentual de empresas que tinham a 

pretensão de investir no início do ano. Além disso, o resultado de 2019 segue 

distante de seus patamares acima de 80,0% observados nos anos de 2010 a 2013. 

Vale ressaltar que, historicamente, apenas no ano de 2011 a intenção ficou 

próxima da efetivação, quando 87,6% das empresas pretendiam e 88,1% investiram. 

A execução foi inferior à intenção entre 2012 e 2014, com -2,3 p.p. em média, 

passando a ser superior entre 2015 e 2017, com +5,1 p.p. em média. Nos últimos 

dois anos, a relação voltou a ficar fortemente negativa: -8,3% em média.  

Realização de investimentos  
(RS – em % de respostas)  

Empresas que investiram em 2019      
(Total das empresas) 

Empresas que investiram no ano      
(Total de empresas) 

 

 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS. 

 

� Menor frustração com os investimentos planejados 

Se o percentual de execução não foi muito significativo, pelo menos, o ano de 

2019 mostrou menor frustração com os investimentos planejados. De fato, pouco 

mais da metade (53,3%) das indústrias gaúchas os realizaram exatamente como 
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foram previstos, mostrando um aumento de 14,1 p.p. acima de 2018. Além disso, o 

cenário para a concretização dos planos de investimentos em 2019 foi o mais 

favorável desde 2013.  

Grande parte desse aumento resultou da forte redução de investimentos 

adiados para o ano seguinte (de 14,9% em 2018 para 3,3% em 2019) e 

indefinidamente ou cancelados (de 7,4% para zero). Já os investimentos de 35,2% 

das empresas que pretendiam investir foram realizados apenas parcialmente, 

percentual também menor do que o de 2018 (38,5%).  

Ressalte-se que 8,2% das empresas realizaram investimentos em 2019 

mesmo não os tendo planejados. Foi a primeira vez que tal opção foi sugerida. 

Realização dos planos de investimentos 
(RS – Total das empresas que investiram – em % de respostas)  

Execução em 2019 De acordo com o planejado no ano 

 

 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS. 

� Mercado doméstico restringiu os investimentos  

O mercado interno foi de longe o maior obstáculo ao investimento da indústria 

gaúcha em 2019. De fato, para 56,8% das empresas que não realizaram os 

investimentos planejados integralmente, o principal motivo foi a reavaliação do 

mercado doméstico.  
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 O aumento dos custos foi outra fonte importante de restrição aos 

investimentos em 2019, citado por 34,1% das empresas que não executaram seus 

investimentos como previstos.  

A reavaliação do mercado externo foi para quase três em cada dez empresas 

a maior causa da não efetivação completa de seus planos de investimentos em 

2019. 

Vale ressaltar que as dificuldades de acesso ao crédito (27,3%) e com a 

burocracia (20,5%) também foram fatores relevantes para a não realização dos 

investimentos previstos em 2019.  

Motivos para não realização dos investimentos previstos 
(RS – Total das empresas que não realizaram como previsto – em % de respostas) 

 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS. 

 
� Grande dependência de recursos próprios também 

comprometeu os planos de investimentos  

Com as grandes dificuldades de acessar crédito, a indústria gaúcha continuou 

muito dependente de seus recursos para financiar investimentos em 2019. Em 

média, as empresas cobriram 75,7% dos investimentos com recursos próprios, 
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montante bem distante das demais fontes de financiamento, e praticamente o 

mesmo de 2018 (76,0%).  

Como demonstra o gráfico a seguir, no início da década, o capital próprio 

financiava a metade do valor investido.   

Os bancos comerciais (privados e públicos) mantiveram-se como as principais 

fontes de recursos de terceiros: 15,0%, em média, dos investimentos de 2019, 

ganhando participação na comparação com o ano passado, quando respondeu por 

11,0%. Apesar do aumento, a participação dos bancos comerciais nos investimentos 

segue distante dos níveis de 2010 (22,6%).  

Já os recursos provenientes dos bancos oficiais de desenvolvimento, que já 

responderam por 1 em cada 4 reais investidos no início dos anos 2010, cobriram 

apenas 8,2% do montante investido em 2019.  

Fonte dos recursos nos investimentos realizados no ano corrente 
(RS – Total das empresas que investiram - % médio das fontes utilizadas)  

 
Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS. 

 

 
� Os investimentos em máquinas e equipamentos 

continuaram sendo o principal tipo 

O principal tipo de investimento realizado pela indústria gaúcha em 2019 foi 

em máquinas e equipamentos: quase sete em cada dez empresas compraram 

novos (68,3%) e/ou investiram na sua manutenção/atualização (66,7%).  
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O segundo tipo de investimento, executado por quase metade das empresas 

(45,5%), foi a construção/manutenção/modernização ou aquisição de instalação 

(planta, fábrica, armazém, etc.).  

Na sequência, foi grande o percentual de empresas que fizeram 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento (38,2% das respostas) e na 

capacitação de pessoal (34,1%) em 2019. 

A melhoria na gestão do negócio (24,4% das assinalações), por sua vez, 

também foi um foco importante dos investimentos em 2019, assim como a aquisição 

de máquinas e equipamentos usados (14,6%). 

Tipos dos investimentos realizados 
(RS – Total das empresas que investiram – em % de respostas) 

 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS. 

 

PREVISÃO DE INVESTIMENTOS PARA 2020 

� Investimentos devem acelerar o ritmo de alta 

Contando com a expectativa de maior crescimento da economia brasileira 

para 2020, o cenário para os investimentos é mais favorável. Com isso, quase oito 

em cada dez empresas pretende investir em 2020 que, se confirmado, deve ser o 

maior nível desde 2013 (80,8%), 13,8 p.p. acima do efetivado em 2019 (64,4%).  
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Vale lembrar que, nos dois últimos anos, o resultado concreto do ano corrente 

foi bem inferior ao projetado pelas empresas no ano anterior (-9,2 em 2018 e -7,4 

p.p em 2019), em grande parte, devido à elevada incerteza que dominou o cenário 

político-econômico no período. De qualquer forma, mesmo que a frustração em 2020 

seja nessas dimensões (previsão pessimista), o percentual de empresas deve ser o 

maior em pelo menos cinco anos. Vale lembrar, por fim, que, na média dos dez anos 

de pesquisa, não há diferença relevante entre os dois resultados.  

Investimentos efetivos e intenção de investimentos 
(RS – Total das empresas - % de respostas) 

Intenção para o ano  Efetivo no ano corrente e intenção para 
2020 

  
  

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS * Intenção 

 
� Melhora do processo produtivo segue o principal 

objetivo, enquanto o aumento da capacidade perde 
importância  

Num cenário de ociosidade elevada e demanda em recuperação, o 

investimento em maior competitividade deve continuar sendo a principal razão para 

a indústria gaúcha investir em 2020.  

De fato, como em 2019, 43,2% das empresas deverá manter o foco de seus 

investimentos para 2020 na melhoria do processo produtivo atual.  

A manutenção da capacidade produtiva ganha maior ênfase nos 

investimentos em 2020, recebendo 17,6% das assinalações das empresas, bem 

superior ao recebido em 2019: 11,5%.  
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A introdução de novos produtos, com 16,2% das respostas, é o terceiro maior 

propósito dos investimentos para 2020, mantendo-se em patamares de importância 

similares ao de 2019.  

O aumento na capacidade produtiva ainda é a principal motivação dos 

investimentos para 12,8% das empresas, perdendo relevância em 2020. Em 2019, 

18,5% das empresas declararam que esse foi o principal objetivo dos investimentos. 

Por fim, 8,1% das empresas gaúchas têm a intenção de investir 

prioritariamente na introdução novos processos produtivos, finalidade que mostrou 

um crescimento relativo a 2019 (6,2%). 

Objetivo do investimento previsto para o ano seguinte 
(RS – Total das empresas que pretendiam investir em 2019 e 2020 – em % de respostas) 

 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS 

 
� O principal investimento deverá ser em máquinas e 

equipamentos  

O principal tipo de investimento previsto para 2020 pela indústria gaúcha será 

a aquisição de máquinas e equipamentos novos: 56,1% das empresas que 

pretendem investir. O percentual é menor que o investimento dessa natureza 

realizado em 2019 (68,3%). 

Com a indicação de metade das empresas, a indústria gaúcha também deve 

diminuir a intensidade dos investimentos na manutenção e atualização das 
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máquinas de equipamentos, que, apesar disso, deverá ser o segundo maior tipo de 

investimento para 2020, assim como 2019.  

A construção, manutenção, modernização ou aquisição de instalação (planta, 

fábrica, armazém, etc.) deverá ser o terceiro tipo de investimento mais frequente em 

2020, assinalado por quatro entre dez empresas que pretendem investir em 2020. 

Dois tipos de investimentos – capacitação de pessoal e pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) – deverão ter praticamente o mesmo grau de relevância: 

cada um foi assinalado por, aproximadamente, 31,0% das empresas que pretendem 

investir em 2020. Em 2019, eles foram realizados por 34,1% e 38,2% das empresas. 

O investimento na melhoria da gestão do negócio e na aquisição de máquinas 

ou equipamento usado deve diminuir em 2020. Os respectivos percentuais 

diminuíram, respectivamente, de 24,4 para 20,9 e 14,6 para 7,4% entre 2019 e 

2020. 

Tipos dos investimentos realizados 
(RS – total das empresas que pretendem investir em 2020 – em % de respostas) 

 
Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS. 
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� Orientação continuará sendo o mercado doméstico 

Os investimentos da indústria gaúcha previstos para 2020 devem ser 

direcionados preponderantemente para atender o mercado doméstico. Os 

investimentos planejados de 56,4% das empresas serão voltados exclusivamente ou 

principalmente para atendê-lo. 

Das empresas que pretendem investir em 2020, apenas 6,8% têm o mercado 

externo como foco exclusivo ou prioritário, praticamente o mesmo percentual da 

pesquisa anterior (7,0%).  

Mais de um terço das empresas (36,7%) pretendem investir igualmente para 

atender o mercado interno e externo, número similar ao de 2018 (35,7%). 

O Índice de dispersão do mercado alvo (externo e interno) da intenção de 

investimento pouco mudou, passando de 32,6 em 2019 para 32,3 pontos em 2020. 

O resultado representa um foco no mercado interno de intensidade similar ao do ano 

anterior. O índice, que varia de 0 a 100 pontos, manteve-se sempre bem abaixo dos 

50 pontos, o que indica que, nos últimos dez anos, os investimentos da indústria 

gaúcha são voltados prioritariamente para atender o mercado interno. 

Mercado alvo para o investimento previsto  
(RS – total das empresas – em % de respostas) 

Foco de mercado 
(Total de empresas que pretendiam investir em 

2019 e em 2020 - em % de respostas) 

 

Índice de foco de mercado dos 
investimentos  

(Total de empresas que pretendem investir - em 
pontos) 

 Índice de 0 a 100 pontos. Abaixo de 50 indica foco no mercado 
interno. 

Fonte: FIERGS/UEE. Pesquisa Investimentos na Indústria RS 
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FICHA TÉCNICA 

Abrangência da pesquisa: Estadual. 
População objetivo: Empresas da indústria de transformação e extrativa, com 10 
ou mais empregados. 
Método de amostragem: Amostragem probabilística 
Período de Coleta: 01 a 12 de novembro de 2019. 
Perfil da amostra: 203 empresas, 47 pequenas, 69 médias e 87grandes. 

 


