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Apresentação
Traz-se a lume a Sondagem industrial, em sua oitava edição, realizada ano a
ano pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná a partir de 1995/1996. Mais uma
vez, foi-se ao campo para extrair as expectativas dos líderes empresariais do Estado com
relação ao presumido desempenho de seus negócios no futuro próximo, bem como o que de
concreto está sendo desenvolvido para fazer frente a constantes e novos desafios.
Como sistematicamente se faz nas apresentações de cada uma das
Sondagens, assinala-se que elas se integram a um corpo de pesquisa empírica levada a
cabo pela FIEP desde 1986 e que envolve a coleta mensal de dados junto a empresas
paranaenses para que se formem indicadores da performance conjuntural das indústrias
sediadas em nosso território, analisada e publicada mês a mês. Desse modo, fazem-se
disponíveis: (a) uma fotografia sistemática e histórica do setor industrial do Estado capaz
de proporcionar a percepção sobre movimentos de retração e(ou) expansão de
determinados ramos da indústria; e (b) um termômetro (a presente Sondagem) onde se
projeta o possível desempenho do parque industrial, à luz da expectativa das pessoas sobre
as quais recai o dever de definir, sensata e eficazmente, as diretrizes e estratégias das
respectivas unidades fabris que gerenciam.
Os anseios exprimidos pelos empresários são obviamente reflexo do
ambiente que os cerca, das condições objetivas com as quais lidam no seu cotidiano e das
influências derivadas da conformação de novas políticas públicas, cuja leitura e
interpretação determinam sua capacidade de operar as plantas industriais e de manter
e(ou) ampliar seus mercados doméstico e internacional.
No plano interno, as ações do empresariado continuam ainda
impressionadas pela nova ordem política definida pelo pleito eleitoral de 2002, visto que, ao
longo de 2003, a trajetória das atividades produtivas para atendimento à demanda do País
foi reprimida pelos clássicos mecanismos de juros altos e crédito escasso, acionados para
abortar a tendência de descontrole e de desarrumação dos preços relativos internos.
Como nos anos anteriores, o formulário da Sondagem é confeccionado de
modo a instigar os participantes a meditarem sobre a configuração político-econômica que
progressivamente se instala no País desde o início do atual programa de estabilização da
moeda (1994). Embora relativamente prematuro tirar quaisquer conclusões sobre o rumo
que o atual Governo diz pretender imprimir para 2004, espera-se que a arduamente
conquistada estabilidade não se perca e que se consiga finalmente impor observância aos
princípios de produtividade e qualidade também à economia do setor público. Na seara
privada, os embates competitivos travados nos anos de plano Real já tonificaram os
músculos das empresas com a injeção da produtividade e da qualidade produtiva. Em
assim, abrem-se janelas de oportunidade para ampliar a taxa de poupança e investimento
internos, colocar os juros em padrões civilizados e estimuladores da produção; remodelar
de vez o sistema tributário, reduzindo o seu exorbitante peso sobre a produção e o
consumo; permitir a formação de um preço de equilíbrio do câmbio que proscreva o errático
pêndulo entre ora destinar a produção para o mercado interno negligenciando o externo,
ora para o mercado internacional sacrificando e reprimindo a demanda doméstica.
Tais preocupações, eis que implicam mudanças no grau de competitividade
das firmas, devem ser tidas em conta na medida em que, no âmbito externo, prevalecem os
sinais, pelo menos para 2004, de razoável incremento e reaquecimento dos negócios
mundiais, impulsionados especialmente pelas economias americana e chinesa e, para o
caso brasileiro, pela gradativa recomposição do vigor econômico argentino; tudo
convergindo para conferir dinamismo ao nosso comércio exterior.
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Expressando sempre otimismo e conjugando os fatores antes enunciados, 87,46% dos
empresários afiançam serem boas e favoráveis as perspectivas de desempenho para 2004, dizendo,
desde logo e diante de novos conceitos assimilados com a relativa estabilidade dos últimos anos, que a
estratégia de maior importância a ser perseguida será a de oferecer “satisfação aos seus clientes”. Se
64,58% dos respondentes declinaram esta opção é por perceberem que a manifestação de compra dos
consumidores é muito mais racional do que o era nos períodos de inflação alta. Também no campo da
estratégia, 91,86% das empresas utilizam a informação como ferramenta competitiva, sendo que
62,20% das empresas sondadas disseminam informações para 'todos os níveis administrativos'.
Afinal, os meios estão aí tornados disponíveis pela evolução da tecnologia da informação; basta
utilizá-los com eficazes conteúdos.
A inovação trazida nesta Sondagem diz respeito a um bloco de questões sobre meioambiente. O “ser ecologicamente correto é um requisito de qualidade do produto” para 66,67% dos
entrevistados, ao tempo em que “adotar rígido controle dos efluentes e das emissões'” é apontado
como a melhor política para preservar o meio-ambiente, segundo 65,36% deles. As preocupações com
o meio-ambiente, ademais, derivam da consciência hoje latente e espraiada de que é necessário obter
e garantir a prosperidade no presente, sem agressões ao ecossistema e, sim, com manejo adequado
para preservá-lo ao usufruto das gerações futuras, segundo opinam 73,18% dos entrevistados. E
mais: utilizando
processos produtivos amigáveis ao meio-ambiente faz, para 44,79% dos
respondentes, refletir excelente imagem da empresa no mercado.
Conquanto esses aspectos antes listados, ainda persiste forte o empecilho representado
pela carga tributária para orquestrar uma competição leal, honesta e virtuosa nas relações
econômicas. 75,52% dos respondentes a apontam como o principal item do denominado Custo Brasil
a ser rapidamente atacado. Em 2002, eram 76,83%, e em 2001 eram 63,01% os entrevistados que
diziam ser a carga de impostos o principal problema nas hostes empresariais. Bem a propósito e ao
pretexto de atribuir o correto conceito de incidência não-cumulativa à Cofins, o Governo da União
acaba de exagerar na dose da alíquota legal (7,6%), derramando ônus adicional para as empresas em
2004, fato que certamente atingiu o ânimo dos entrevistados ao se depararem com essa questão da
Sondagem.
É de praxe reprisar que a Sondagem tem a pretensão de servir de instrumento tanto para
os gestores de empresas como para aqueles que, de uma maneira ou de outra, na esfera pública ou
privada, têm influência sobre os rumos da atividade empresarial no Paraná.
Vale acrescentar que os resultados da Sondagem não foram objeto de qualquer
consideração ou juízo de valor, salvo comparações com resultados de anos anteriores, quando
pertinentes, e as considerações contextuais perfiladas nesta apresentação.
Por necessário, dirigem-se renovados agradecimentos aos empresários respondentes
que, com a costumeira boa vontade, cederam alguns minutos de seu tempo para preencher os
questionários que formam a base da presente Sondagem. Observe-se também que, como aconteceu
em anos anteriores, a realização do presente trabalho aconteceu graças ao imprescindível apoio do
SEBRAE (PR) - Serviço de Apoio à Pequena Empresa no Paraná. A eles devem-se os acertos do trabalho
aqui apresentado e a responsabilidade por eventuais erros recai unicamente sobre a FIEP.

(Cwb, dez, 2003.)
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METODOLOGIA
Esta Sondagem Industrial 2003/2004 contou com a
participação de 393 empresas industriais paranaenses de todas as regiões
do Estado e de todos os tamanhos. Foram selecionadas aleatoriamente
2.900 empresas dentre as constantes do Cadastro Industrial/FIEP. Destas,
393 contribuíram com o preenchimento completo dos formulários. Sob a ótica
estatística, este número de empresas respondentes confere uma
representatividade da amostra de 95% de confiabilidade à Sondagem para
uma margem de erro pré- estipulada em 10%. O número de funcionários
destas 393 empresas é de aproximadamente 56.953, ou seja,
aproximadamente um sexto do total do número de empregados na indústria
paranaense.
O questionário englobou seis áreas de interesse: Assuntos
Internacionais; Produtividade; Competitividade; Estratégias de maior
importância, de Venda e de Compra; Qualidade; Infra-estrutura e Meio
Ambiente; sendo a maior parte das 50 questões formuladas em perguntas
fechadas.
Vários quesitos permitiam mais de uma alternativa como
resposta. Nestas situações a soma dos percentuais das respostas ultrapassa
a 100% em alguns casos. Por outro lado, quando alguma questão foi deixada
em branco por alguma empresa, a soma das respostas é inferior a 100%.
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EXPECTATIVAS PARA 2004
O Empresariado Industrial Paranaense opinou positivamente sobre o ano de
2004. 87,46% deles estão otimistas, 7,26% pessimistas e 5,28% estão indefinidos.

"87,46% dos
empresários
têm
expectativas
favoráveis para
o ano 2004."

Qual é a expectativa da sua em presa para 2004 ?

Desfavorável
7,26%

Indefinida
5,28%

Favorável
87,46%

"Em 2002 eram 77,72%."

"Em 2001 eram 81,40%."

Qual é a expectativa da su a empresa par a 2003 ?

Qual é a expectativa da sua empresa para 2001 ?

Indefinida
15,88%

Indefinida
13,76%
Desfavorável
4,84%

Desfav orável
6,41%

Favoráv el
77,72%

Favorável
81,40%

"Em 1999 eram 61,93%."

"Em 1997 eram 80,35%."

Qual é a
expectativa da
sua empresa
para 1999 ?

Qual é a
expectativa da
sua empresa
para 1997 ?

Favorável
61,93%

Favorável
80,35%

Desfavorável
16,24%

Indefinida
15,42%

Indefinida
21,83%
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Desfavorável
5,22%

ENTRE OS OTIMISTAS
Aqueles que têm expectativa favorável para 2004 indicam que ocorrerão novos
investimentos (35,97%), aumento das vendas (39,49%) e aumento do emprego
(24,54%) .
Quanto ao nível de emprego, os empresários demonstram-se mais céticos.
Como podemos notar no gráfico, o item aumento do emprego corresponde a pouco
mais da metade dos outros itens. Estes resultados levam a crer na continuidade do
processo de transformação estrutural da indústria, diante da necessidade de incorporar
novos padrões tecnológicos e uma cultura de competitividade crescente.

Previsões entre os otimistas

40%
30%
20%
10%
0%

Previsões ent re os otimis tas

Haverá novos
investiment os

Aument o das
vendas

Aument o do
emprego

35,97%

39,49%

24,54%

"35,97% dos empresários farão
novos investimentos em 2004."
"Apenas 24,54% crêem em
aumento do nível de emprego."
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ENTRE OS PESSIMISTAS
Naqueles que apontaram uma expectativa desfavorável para o ano 2004, têmse respostas sem grandes surpresas. Indicam principalmente a ausência de novos
investimentos (51,02%), redução do emprego (28,57%) e das vendas (20,41%).

Previsões entr e os pessimistas

60%
40%
20%
0%
Previsões ent re os
pessimistas

Nenhum novo
investimento

Redução do
emprego

Redução das
vendas

51,02%

28,57%

20,41%

"Entre os empresários pessimistas (que
são 7,26%), 51,02% não farão nenhum novo
investimento em 2004."
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ESTRATÉGIA DE MAIOR IMPORTÂNCIA PARA 2004
A estratégia de maior importância adotada pelas indústrias paranaenses para 2004 é a
‘satisfação do cliente’ (64,58%). Seguem entre os mais citados o ‘desenvolvimento de
negócios’ (43,23%), a ‘inovação e desenvolvimento de produtos’ (42,97%),a ‘flexibilidade para
incorporar novos produtos à linha’ (29,43%), a ‘satisfação de funcionários’ (26,30%) e o
‘desenvolvimento de funcionários’(21,61%).

Qual a estrategia de maior importância para a sua empresa em 2004 ?

64,58%

Satisfaç ão do cliente

43,23%

Desenvolvimento de negócios
Inovação e desenv olvimento de
produtos

42,97%

Flexibilidade para incorpor ar
novos pr odutos à linha

29,43%
26,30%

Satisfaç ão de func ionários
Desenvolvimento de
func ionários

21,61%
14,84%

Responsabilidade social

9,38%

Impacto ambiental
Engenharia/Design
Serviço ao us uário
Outr a

0%

5,99%
3,39%
2,08%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

"A estratégia de maior importância da
empresa para 2004 é a ‘satisfação do
cliente’."
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70%

PARA ONDE IRÃO OS INVESTIMENTOS ?
Os investimentos a serem realizados pelas empresas paranaenses se destinam
a várias áreas. Os investimentos serão destinados à 'Produtividade' (54,95%);
‘ Qualidade' (51,56%); 'Aumento da Capacidade Produtiva' (51,04%);
'Desenvolvimento de Produtos' (50,78%); 'Modernização Tecnológica' (50,26%);
'Melhoria de Processo' (46,61%); 'Recursos Humanos' (29,95%); 'Propaganda e
Marketing' (17,71%); 'Racionalização Administrativa' (13,02%) e 'Comércio
Eletrônico' (9,11%).

Se a sua empresa pretende fazer novos investimentos, qual a
área a ser beneficiada ?

54,95%

Produtividade

51,56%

Qualidade
Aumento da capacidade produtiv a

51,04%

Desenvolvimento de produtos

50,78%

Modernização tecnológica

50,26%
46,61%

Melhoría de process o
29,95%

Recursos humanos
17,71%

Propaganda e marketing

13,02%

Racionalizaç ão administrativa

9,11%

Comércio Eletrônico
Outras

0%

1,30%

10%

20%

30%

40%

50%

"54,95% dos empresários investirão
em produtividade."
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60%

70%

ORIGEM DOS RECURSOS PARA
INVESTIMENTOS EM 2004
As fontes dos novos investimentos, em termos de número de respostas dos
empresários, se concentram principalmente em: Recursos Próprios (84,64%), Linhas
de Crédito Governamental (40,36%), Linhas de Crédito Privado Nacional (15,36%),
Recursos Internacionais (4,69%), Joint-Ventures (1,82%) e Emissão de ações (0,26%).

Fontes de recursos a serem utilizadas para novos
investimentos.

84,64%

Recursos próprios
Linhas de cr édito
governamental

40,36%

Linhas de cr édito
privado nac ional
Recursos internacionais
Outras
Joint-Ventures
Emissão de aç ões

0%

15,36%

4,69%
2,86%
1,82%
0,26%

20%

40%

60%

80%

"84,64% dos empresários paranaenses
investirão com recursos próprios em
2004."
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100%

PRODUTIVIDADE
Apenas 10,42% dos empresários paranaenses não registraram aumentos de
produtividade em 2003. Em 2002 foram 11,69%, em 2001 foram 9,59%, em 2000
foram 13,11%, em 1999 foram 12,11%, em 1998 foram 11,66%, em 1996 foram 13,83%
e em 1995 este número foi de 23,49%.
Já os que tiveram aumentos de produtividade apontaram que ela deriva de:
'Melhor Gerenciamento de Pessoal' (49,74%), 'Modernização Tecnológica' (40,89%);
'Melhor tratamento e administração das informações' (30,47%), 'Utilização de Técnicas
Gerenciais Modernas' (24,48%), 'Terceirização' (8,07%) e outros fatores (2,60%).
Os aumentos de produtividade registrados na sua empresa se devem a:

49,74%

M elhor gerenc iamento de pesso al.

40,89%

M odernização tecno lógic a

30,47%

M elhor t ratament o e adm inistraç ão
das info rmaçõ es

Utilização de t écnicas gerenciais
mo dernas.

24,48%

10,42%

Não se regist rou aum ento de
produt ividade.

8,07%

Terceirização .

Outro s.

0%

2,60%

10%

20%

30%

40%

50%

"O melhor gerenciamento de pessoal (49,74%) e a
modernização tecnológica (40,89%) foram os
principais responsáveis pelos aumentos de
produtividade ."
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MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
75,52% dos empresários paranaenses utilizaram máquinas e(ou)
equipamentos automáticos na modernização tecnológica da empresa; 14,32%, CAD
(projeto assistido por computador); 6,25%, CAM (manufatura assistida por
computador) e 6,77% utilizaram outros métodos.

Métodos utilizados para a modernização tecnológica na área produtiva da
empresa.

75,52%

Utilização de máquinas e/ ou
equipamento s auto mátic os

14,32%

CA D - P rojet o as sist ido po r
co mputado r

CA M - M anufatura as sist ida por
co mputado r

6,25%

6,77%

Outro s

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

"A utilização de máquinas e(ou)
equipamentos automáticos para a
modernização tecnológica foram
citados por 75,52% dos entrevistados ."
8

70%

80%

MÉTODOS UTILIZADOS PARA ABSORVER A
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA EMPRESA
76,04% dos empresários paranaenses treinam seus funcionários em média 61
horas/ano para absorver a modernização tecnológica da empresa; 15,89% contratam
funcionários já treinados e 3,39% utilizam outras formas.
Qual a forma utiliz ada pela em presa para que os funcionários absorvam a
modernização tecnológica ?

76,04%
Treinamento de func ionários

15,89%

Contratação de novos
func ionários já treinados

Outros

0%

3,39%

10%

Horas de treinamento mé dio por funcionário/ano na
empresa para absorção de modernização
tecnologica

61,06
70,00
60,00
50,00
Hor as

40,00
30,00
20,00

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

"76,04% dos empresários treinam seus
funcionários para absorver a
modernização tecnológica incorporada
na empresa ."
"Os empresários destinam 61 horas/ano
treinando seus funcionários para
absorver a modernização tecnológica
incorporada na empresa ."

10,00
Horas
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A INFORMAÇÃO COMO ESTRATÉGIA
COMPETITIVA DA EMPRESA
91,86% das empresas paranaenses utilizam a informação como estratégia
competitiva. 61,78% ‘selecionam, sistemizam e analisam as informações dentro da
empresa’ e 38,22% ‘adquirem a informação de fontes externas’.

A informação tem sido utilizada como estratégia
competitiva na sua empresa ?

80%
60%
40%
20%
0%

A inf or mação t em sid o ut il izad a co mo es t rat égi a
co mpet it iva na s ua empr esa ?

A inform ação
tem sido
utilizada como
estratégia
competitiva n a
sua empresa ?

Sim
91,86%

Não
8,14%

A inf or mação é selec io nada,
sis t emati zad a e anali sad a dent ro da
empr esa

A informação é adquirida (obtida) de
f ont es ext ernas :

61,78%

38,22%

“91,86% das empresas paranaenses
utilizam a informação como
estratégia competitiva."

“61,78% ‘selecionam, sistemizam e
analisam as informações dentro da
empresa ”
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FONTE DAS INFORMAÇÕES UTILIZADAS NA
ESTRATÉGIA COMPETITIVA DA EMPRESA
As informações utilizadas pelas empresas paranaenses na estratégia competitiva
são adquiridas de ‘instituições privadas’ (43,32%), de ‘consultores independentes’
(27,65%), de ‘instituições públicas’ (22,58%) e ‘outras ‘ (6,45%).

Fontes das informações

60%
40%
20%
0%

Fontes das informaç ões

Instituições

Cons ultores

Instituições

priv adas.

independentes

públicas.

43,32%

27,65%

22,58%

Outros.
6,45%

“43,32% das empresas paranaenses
adquirem informações de instituições
privadas ”
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DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DENTRO
DA EMPRESA
Das empresas participantes, 23,06% disponibilizam as informações para a 'alta
administração', 62,20% para 'todos os níveis administrativos', e, 13,94% para 'todos os
funcionários'.

As informações dentro da sua empresa são de
conhecimento:

De todos os níveis
de administração.

62,20%

Da alta
administração.

23,06%

De todos os
funcionários.

Outros

0%

13,94%

0,80%

20%

40%

"62,20% das empresas disseminam
informações para 'todos os níveis
administrativos'."
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60%

TOMADA DE DECISÕES DENTRO DA
EMPRESA
A tomada de decisões nas empresas participantes é feita pela ‘Alta
administração’ (67,71%), pela ‘gerência’ (49,48%), ‘pelo nivel hierárquico mais próximo
do local onde as tarefas são realizadas’ (15,36%), por um ‘colegiado de diversos níveis
hierárquicos’ (8,33%), pelos ‘funcionários’ (3,39%) e por ‘outros’ (0,78%).
A tom ada de deci sões na sua empresa é feita por:

67,71%

Alt a administ ração .

49,48%

Gerência.

Pelo nível hierárquic o m ais
próximo do lo cal o nde as
tarefas são realizadas.

15,36%

8,33%

Co legiado de div erso s nív eis
hierárquico s.

3,39%
Funcio nários .

0,78%
Outro .

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

"Em 67,71% das empresas as decisões
são tomadas pela alta administração.”
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TÉCNICAS GERENCIAIS UTILIZADAS NAS
EMPRESAS PARANAENSES
Entre as mais citadas técnicas gerenciais utilizadas nas empresas industriais
paranaenses em 2003: 41,15% apontaram os programas de qualidade; 21,61%, o ERP
(Planejamento das Necessidades da Empresa); 20,05%, as células de produção;
17,19% o CEP (Controle Estatístico de Processo); 15,10%, o Just-In-Time; 14,84%, o
MIS (Sistema de Informações Gerenciais); 13,80%, o Kanban; e, 13,28%, o MRP
(Programação das Necessidades de Materiais).

Técnicas gerenciais utilizadas nas empresas

41,15%

Programas de Qualidade Total
21,61%

ERP - Planejamento das Necess idades da Empresa

20,05%

Células de Produção

17,19%

CEP - Controle Estatístico de Process o

15,10%

Just-In-Time

14,84%

MIS - Sistema de Informações Gerenciais

13,80%

Kanban

13,28%

MRP - Programação das Necess idade de Materiais

11,98%

MASP - Metodologia de análise de solução de pr oblemas

8,59%

Engenharia Simultânea com fornec edores

8,07%

Engenharia Simultânea com clientes

6,51%

FMEA - Análise de modo de falha e efeito

5,99%

MRP I - Planejamentdos Recursos de Manufatura

3,65%

EIS - Sistema de Informação Executiva

2,86%

DSS - Sistema de Apoia Decisão
Just-In-Sequence

2,08%

Balanced Score Card

1,82%

Outras

1,30%
1,04%

ES - Sistema Especialista

1,04%

ESS - Sistema Especialista de Suporte

0,52%

AI - Inteligência Artificial
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

"41,15% apontaram os Programas de Qualidade Total
como principal técnica gerencial utilizada ."
14

45%

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS ASSOCIADOS COM A
INTRODUÇÃO DE AMT'S - TECNOLOGIAS
AVANÇADAS DE MANUFATURA
Os três principais benefícios associados com a introdução de AMT’s citados
pelas empresas paranaenses são ‘aumento da qualidade’ (41,79%), ‘redução de
custos’ (40,77%) e ‘melhor gestão de controle’ (17,44%).

Os três principais benefícios associados com a introdução de AMT's Tecnologias Avançadas de Manufatura
60%
40%
20%
0%

Os três principais benefícios assoc iados

Aumento da

Redução de

Melhor gestão de

qualidade

custos

controle

41,79%

40,77%

17,44%

com a introdução de AM T's - Tecnologias
Av ançadas de M anufatura

"41,79% apontaram melhorias na
qualidade dos produtos como principal
benefício associado com a introdução
de AMT’s."
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PRINCIPAIS PROBLEMAS VERIFICADOS COM
A INTRODUÇÃO DE AMT'S - TECNOLOGIAS
AVANÇADAS DE MANUFATURA
Os três principais problemas verificados com a introdução de AMT’s citados
pelas empresas paranaenses são ‘dificuldade em atingir as metas financeiras’
(40,69%), ‘interrupção durante a implantação’ (27,27%) e ‘falta de integração entre os
sistemas’ (25,97%).

Os três principais problemas verificados com a introdução de
AMT's - Tecnologias Avançadas de Manufatura

60%
40%
20%
0%
Os três pr incipais pr ob lemas verificad os co m
a int ro duç ão d e AM T' s - Tecno lo gi as
Avançad as d e M anuf at ura

Di f iculd ade em at ing ir
as met as f inanceir aas
40,69%

Int err upç ão d urant e a
imp lement ação

Fal t a de i nt egr ação
ent re o s si st emas

27,27%

25,97%

"40,69% apontaram dificuldade em
atingir as metas financeiras como
principal problema verificado com a
introdução de AMT’s."
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A SITUAÇÃO EM RELAÇÃO À QUALIDADE
Sendo o Programa de Qualidade Total a principal técnica gerencial mais
utilizada, 67,45% dos empresários apontaram melhora significativa da qualidade do
produto; 41,67% informaram que os funcionários estão engajados em algum processo
de melhoria; 27,86% dizem que existem esforços para melhorar a qualidade dos
fornecedores; e apenas 4,43% afirmam não terem tido melhoria na qualidade do
produto.

Qual a situação da empresa na questão qualidade ?

Não houv e melho ra na
qualidade do pro duto .

4,43%

27,86%

Existem es fo rço s para melho ra
da qualidade dos fo rnecedo res.

Os func ionári os estão
engajados em algum pro cess o
de melho ria co ntínua.

41,67%

Ho uve melho ra signif icati va da
qualidade do pro duto nos
último s ano s.

0%

67,45%

10%

20%

30%

40%

"67,45% apontaram melhoras
significativas da qualidade dos
produtos ."
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50%

60%
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CERTIFICADOS DE QUALIDADE
51,81% dos entrevistados ainda não possuem nenhum certificado de qualidade;
13,65% o estão implantando; 22,28% (em 2002 eram 19%, em 2001 eram 15,73%, em
2000 eram 10,28%, em 1998 eram 11,30%, em 1996 eram 8,09% e em 1995 eram
5%) têm ISO 9000; 1,95% têm QS 9000, 3,62% têm ISO 14000; 0,28% têm OHSAS, e
6,41% têm outros certificados.

CERTIFICADOS DE QUALIDADE NAS EMPRESAS
PARANAENSES

"51,81% dos entrevistados
não possuem nenhum
certificado de qualidade ."

Série ISO9000 QS 9000
22,28%
1,95%
OHSAS 18000
0,28%

AS 8000
0,00%
BS 8800
0,00%
Série ISO14000
3,62%
Outro
6,41%

Nenhum
51,81%

A situação em 1998.

Em implantação
13,65%

A situação em 1996.
CERTIFICADOS DE QUALIDADE NAS EMPRESAS PARANAENSES

CERTIFICADOS DE QUALIDADE NAS EMPRESAS PARANAENSES

Série ISO 9000
11,30%

Série ISO 9000
8,09%

Série ISO 14000
0,43%

Série ISO 14000
0,00%
Em implantação.
15,20%

Em mplantação.
i
13,91%

Nenhum
71,30%

Outro
3,68%

Outro
3,04%

Nenhum
73,04%
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COMPETITIVIDADE
47,38% dos entrevistados afirmam que mantiveram a sua competitividade;
45,55% ganharam competitividade e 7,07% perderam competitividade em 2003.
Em relação a 1996, os números inverteram-se: apenas 5,35% ganharam
competitividade e 43,80 perderam competitividade.
Qual a situação competitiva da sua empresa ?
Vem perdendo
competitividade.
7,07%

Tem mantido sua
competitividade.
47,38%

Vem ganhando
competitividade.
45,55%

Qual a situação competitiva da sua empresa ?

Tem mantido sua
competitividade.
49,75%

Qual a sit uação competitiva da sua empresa ?
Vem perdendo
competitividade.
5,97%

2000

"Um pouco menos da
metade (45,55%) dos
empresários afirma
ter ganhado
competitividade em
2003 ."

Tem mantido sua
competitividade.
46,85%

1998

Vem ganhando
competitividade.
44,28%

Vem ganhando
competitividade.
42,79%

"Em 1995, a situação era
mais parecida com a atual"

"Em 1996, a situação era
um pouco diferente"
Qual a situação com petitiva da sua empr esa ?

Tem mantido sua
competitividade.
50,85%

1996

Vem perdendo
competitividade.
10,36%

Qual a situação competit iva da sua empr esa ?
Tem mantido sua
competitividade.
52,35%

Vem perdendo
competitividade.
43,80%

1995

Vem perdendo
competitividade.
11,50%

Vem ganhando
competitividade.
36,15%

Vem ganhando
competitividade.
5,35%
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CONCORRÊNCIA INTERNA
Apesar dos ganhos de produtividade que vêm obtendo, o empresariado paranaense
aponta vários empecilhos para enfrentar a concorrência interna. Entre as possibilidades de
resposta existem dois grandes grupos, os externos e os internos em relação à empresa.
Entre os externos à empresa (que são também os maiores), temos a 'Carga Tributária
Elevada' com 75,52%; os 'Encargos Sociais Elevados' com 64,06%; 'problemas de
distribuição' (20,57%); e 'elevados custos de distribuição' (15,89%). Entre os internos à
empresa, os mais citados são: 'custo elevado de fabricação' (20,31%); 'mão-de-obra não
qualificada' (17,19%); 'falta de modernização tecnológica' (14,58%); 'fornecedores
inadequados' (12,50%); e, 'qualidade do produto' (7,03%).

Quais as dificuldades para enfrentar a concorrência interna ?

75,52%

Carga tribut ária elevada

64,06%

Encargo s so ciais elev ados

20,57%

Pro blemas de dis tribuição

20,31%

Cust o elev ado de f abricação

17,19%

M ão-de-o bra não qualif icada

15,89%

Elevado s cus to s de dist ribuição

14,58%

Falta de m odernização tecno lógic a

12,50%

Fo rnecedo res inadequado s

7,03%

Qualidade do pro duto

4,17%

Outras

1,56%

Nenhuma

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

"Itens do Custo Brasil, como Carga Tributária
Elevada (75,52%) e Encargos Sociais Elevados
(64,06%) são apontados como os vilões para
enfrentar a concorrência ."
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80%

COMPETITIVIDADE INTERNACIONAL E
'CUSTO BRASIL'
O empresariado paranaense opinou de forma muito clara sobre os itens que
afetam negativamente a competitividade internacional das suas empresas. Apenas
10,94% (em 2002 eram 11,90%, em 2001 eram 13,01%,em 2000 eram 14,51%, em
1999 eram 10,31%, em 1998 eram 9,87%, em 1996 eram 15,29% e em 1995 eram
10,93%) afirmaram não ter nenhuma dificuldade externa à empresa neste sentido. A
grande maioria opinou e ressaltou que os encargos sociais e a carga tributária elevada
reduzem a competitividade das empresas. Por outro lado, foram indicados problemas
estruturais da economia brasileira como responsáveis pela dificuldade de concorrência
internacional. O gráfico abaixo mostra especificamente a opinião do empresariado
paranaense sobre este assunto.

Indique os fatores que afetam a com petitividade internacional da sua emp resa.

43,23%

C a r g a tr ib u t á ri a e le v a d a

38,80%

B u r o c ra c i a

35,94%

E n c a r g o s s o c ia i s e xc e s s i vo s

27,34%

C u s t o fi n a n c e ir o e le v a d o

27,34%

C u s t o s p o r tu á r io s

22,66%

C u s t o d o tr a n s p o r te

16,15%

I n fr a -e s t ru t u ra d e f ic i e n te

14,32%

C u s t o s e l e va d o s d o s i n s u m o s

12,50%

Câm bio

10,94%

Nenhum
M o n o p ó l io / o li g o p ó li o s p r iv a d o s d e
o f e rt a d e in s u m o s

9,64%

M ã o - d e -o b r a c a ra e ( o u ) c o m
q u a l if ic a ç ã o in s u f ic i e n te

8,85%
5,99%

P r o d u to i n a d e q u a d o
O u t ro s

1,82%

M o n o p ó l io / o li g o p ó li o s e s t a ta i s d e
o f e rt a d e in s u m o s

1,56%

0%

5%

10%

15%
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COMÉRCIO INTERNACIONAL
27,34% das empresas têm produtos aptos para concorrer internamente com
produtos importados e 18,23% estão capacitados para oferecer produtos consumíveis
no exterior. Dizem também as empresas paranaenses estarem fortemente
preocupadas com o mercado internacional (15,63%) e 22,92% pretendem expandir
intensamente os esforços para a penetração no mercado internacional.

Como a sua empresa está preparada para enfrentar os produtos importados e/ou
para entrar/ ganhar espaço no comérci o intern acional ?

Os pro duto s est ão apt os para
enfrentar a c onc orrênc ia de out ros
países no m ercado interno .

27,34%

A em presa pretende expandir
intensam ente o s esf orç os para a
penetração no m ercado
internacio nal.

22,92%

Os pro duto s est ão c apacitado s
para a exportaç ão (padro nizados,
norm atizados , com a qualidade
exigida, preço co mpatí vel).

18,23%

15,63%

A c onc orrênc ia internacio nal é uma
fo rte preo cupação para a empresa.

1,04%

Outras

0%

5%

10%

15%

20%

"27,34% das empresas têm produtos aptos
para concorrer internamente com produtos
importados"
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INFRA-ESTRUTURA
Com exceção dos Portos, das Ferrovias e das Rodovias, a grande maioria dos
industriais paranaenses está satisfeita com a infra-estrutura do Estado.

INFRA-ESTRUTURA PARA NAE NSE

69,01%

67,71%

70%
57,03%

60%

45,83%

47,92%
50%

51,30%
39,58%

46,09%
36,46%

30,99%

40%

30%

29,17%

20%

17,19%
10,42%
10,94%

10,42%

10%

19,79% 18,49%
10,16%

27,08%
24,22%

10,42%

0%
Insatisfeito
Portos
Indiferente Aeroportos
Satisf eito

Ferrov ias

Rodov ias
Telefonia
Energia
Infraestrutura
urbana

"Dentre os itens de infra-estrutura, apenas a telefonia
(67,71%) e a energia (69,01%) contam com a aprovação do
industrial paranaense."
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LOCALIZAÇÃO
Os industriais paranaenses estão satisfeitos com a localização das empresas
no Paraná (61,63%), 25,28% farão seus investimentos no Estado e 6,55% os farão em
outros Estados. Apenas 5,42% preferiria localizar-se em outro Estado.
Qual a expectativa da empresa com relação à localização ?

61,63%

A em presa est á satis feita c om a
loc alização.

Os próximos investimentos serão
feito s no Paraná.

25,28%

Os próximos investimentos serão
feitos em outro estado.

6,55%

A em presa preferiria lo calizar-se
em o utro estado

5,42%

1,13%
Outra

0%

10%

20%

30%

40%

"61,63% dos empresários estão
satisfeitos com a localização da
empresa no Paraná ."
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VANTAGENS DO PARANÁ EM RELAÇÃO AOS
OUTROS ESTADOS DO PAÍS
Entre os que consideram que existe alguma vantagem do Paraná em relação
aos outros Estados do país, apontam a 'proximidade dos clientes' (35,16%)'
'proximidade dos fornecedores' (30,73%)'; 'mão-de-obra mais qualificada' (18,49%); e
'incentivos governamentais (fiscais)' (8,85%).

Quais as vantagens do Paraná em relação aos outros estados ?
40%

35,16%

35%

31,77%

30,73%

30%
25%
18,49%
20%
15%
8,85%
10%

4,43%

5%
0%
Pro ximidade dos
clientes .

Nenhuma das
alternativ as

Pro ximidade de
fo rnecedo res.

M ão-de-o bra
mais qualif icada.

Incentivo s
gov ernamentais
(fiscais).

"35,16% dos empresários consideram
a proximidade dos clientes como
vantagem do Paraná em relação a
outros Estados ."
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Outras

DESVANTAGENS DO PARANÁ EM RELAÇÃO
AOS OUTROS ESTADOS DO PAÍS
Foram colocadas as mesmas alternativas da questão anterior como
desvantagens do Paraná em relação aos outros Estados. As respostas foram quase
inversas, à exceção da distância dos fornecedores. Esta aparente contradição apenas
pode ser explicada pelas diferenças estruturais dos diversos gêneros industriais que
integram o parque do Paraná; alguns gêneros têm vantagens neste sentido, enquanto
outros não as têm.
O item mais relevante ficou por conta dos reduzidos incentivos governamentais,
que aparecem como a maior desvantagem do Estado (45,31%).

Quais as desvantagens do Paraná em relação aos outros estados ?
45%
45,31%
40%
35%
30%

25,78%

25%

20,31%

20,31%

20%

13,80%

15%
10%
1,82%
5%
0%
Poucos incentivos
gov ernamentais
(fiscais).

Dist ância de
fo rnecedo res.

Nenhuma das
alternativ as.

Dist ância do s
clientes .

M ão-de-o bra
meno s qualific ada.

"45,31% assinalam os poucos
incentivos governamentais como a
maior desvantagem do Paraná ."
26

Outras

ESTRATÉGIAS DAS EMPRESAS EM RELAÇÃO
AOS SEUS FORNECEDORES
Os empresários têm como princípios junto a seus fornecedores estabelecer
parcerias (53,39%) e qualificá-los (46,61%). 35,94% diversifica os fornecedores,
19,27% adquire do fornecedor mais vantajoso a cada momento (não se mantém fiel a
um só fornecedor); e só 2,34% o fazem de um único fornecedor.

E st r a té g ia d a s e m p r e sa s e m r e l a ç ã o a o s se u s fo r n e c e d or e s

53,39%

E s t a b e l e c e r p a r c e r ia s c o m
fornecedo res

46,61%

Q u a l i fi c a r f o r n e c e d o r e s

35,94%

D i v e r s i f ic a r f o r n e c e d o r e s

19,27%

A d q u i ri r d o f o r n e c e d o r m a i s
vantajoso a cada m o m ento

A d q u i ri r d e u m ú n i c o
fornecedo r

0%

2,34%

10%

20%

30%

40%

"Entre as estratégias junto aos
fornecedores, as empresas estão
estabelecendo parcerias (53,39%) e
qualificando-os (46,61%) ."
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ESTRATÉGIAS DAS EMPRESAS EM RELAÇÃO A
COMPRAS
Os empresários têm como estratégia de compra o 'atendimento a especificações
próprias' (53,13%)'; 'melhor preço ou forma de pagamento' (48,44%); e, pontualidade do
fornecedor' (42,19%). Em menor grau aparece o 'conceito do fornecedor no mercado'
(26,04%), ‘promoções’ (3,13%) e 'outras' (2,34%).

E s t r a t é g i a s d e c o m p r a m a i s u t il i z a d a s p e la s e m p r e s a s

A t e n d im e n t o a
e s p e c i f ic a ç õ e s
p r ó p r ia s

53,13%

48,44%

M e lh o r p r e ç o o u f o r m a
d e p a g a m e n to

P o n tu a lid a d e d o
fornecedor

42,19%

C o n c e it o d o
fornecedor no
mercado

26,04%

3,13%

P ro m o ç õ e s

Outras

0%

2,34%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

"Na compra, as empresas se preocupam com o ‘atendimento a
especificações próprias’ (53,13%), com o 'melhor preço ou forma de
pagamento' (48,44%) e com a 'pontualidade do fonecedor' (42,19%)."
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ESTRATÉGIAS DE VENDAS DAS EMPRESAS
Os empresários têm como estratégia de vendas o 'atendimento a
especificações do cliente' (73,70%); 'rapidez de entrega' (38,54%); 'atendimento pósvenda' (35,68%); 'alta durabilidade' (19,79%); 'preço baixo' (16,67%); 'prazo de
pagamento' (14,06%); e, ‘alta tecnologia' (13,28%).

E st r a té g ia s d e v e n d a m a is u t iliza d a s p e la s e m p r e sa s

A tendimento a
e s p e c i f i c a ç õ e s d o c l i e n te

73,70%

38,54%

Rapidez de entrega

35,68%

A tendimento pó s-venda

19,79%

A l t a d u ra b i li d a d e

16,67%

P r e ç o b a i xo

14,06%

P r a zo d e p a g a m e n t o

13,28%

A lta tecnolo gia

Outras

0%

3,91%

20%

40%

60%

80%

"A principal estratégia de vendas utilizada pelas empresas
é o atendimento a especificações do cliente 73,70%."
29

O ESTÁGIO TECNOLÓGICO DAS EMPRESAS
PARANAENSES EM NÍVEL NACIONAL
Quando o assunto é estágio tecnológico das indústrias paranaenses em relação ao
nível nacional, 11,38% se consideram adiantadas; 61,90%, em dia; 22,22%, defasadas; e
4,50% desconhecem. Isto mostra que o Paraná conta com expressivo contingente (mais de
70%) de empresas atualizadas tecnologicamente.
A emp resa, em nível nacional , encontra-se tecnolo gicamen te:

"61,90% das empresas
paranaenses se
encontram
tecnologicamente em
dia, em nível nacional ."

Adiantada.
11,38%

Desconhec e.
4,50%

Defasada.
22,22%

Em dia.
61,90%

... em 1999...

Veja os números em 2001...
A e m p r e s a , e m n í v e l n a c i o n a l , e n c o n t r a - se t e c n o l o g i c a m e n t e :

A e m p r e s a , e m n í v e l n a c i o n a l , e n c o n t r a - se t e c n o l o g i c a m e n t e :

Adiantada.
15,50%

Adiantada.
13,86%

Desconhece.
4,16%

Desconhece.
6,00%

Defasada.
24,61%

Defasada.
24,00%

Em dia.
57,37%

E m d ia .
54,50%

... em 1997...

...e em 1996.

A empresa, em nível nacional, encontra-se tecnologicamente:

A em presa, em nível nacional, encontra-se tecnologicamente:

Adiantada.
16,06%
Desconhece.
8,72%

Adiantada.
13,41%

Defasada.
27,52%

Desconhece.
7,56%

Defasada.
28,05%

Em dia.
50,98%

Em dia.
47,71%
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O ESTÁGIO TECNOLÓGICO DAS EMPRESAS
PARANAENSES EM NÍVEL INTERNACIONAL
Em nível internacional, grande parte das empresas paranaenses (59,56%) se
considera defasada tecnologicamente; 38,23%, está em dia; e 2,22% adiantada.
E em nível internacional ?

Em dia.
38,23%

"59,56% das
empresas
paranaenses se
encontram
tecnologicamente
defasadas, em
nível
internacional ."

Em 2001 era assim....

... 1999....

Desconhece.
0,00%
Adiantada.
2,22%

E em n

Defasada.
59,56%

E em n ível internacional ?

vel internacional ?
Desconhece.
1,12%
Adiantada.
3,35%

Adiantada.
3,09%

Defasada.
61,82%

Em dia.
33,71%

Desconhece.
0,00%

Defasada.
54,64%

Em dia .
42,27%

...e em 1996 assim.

... 1998....
E e m n í v e l i n te r n a c i on a l ?

E em nível internacional ?
Defasada.
48,15%

Desconhece.
21,76%

Defasada.
55,99%
Desconhece.
19,07%

Adiantada.
1,96%

Adiantada.
1,39%
Em dia .
28,70%

Em dia.
22,98%
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POLÍTICAS TECNOLÓGICAS DAS EMPRESAS
PARANAENSES
48,46% das empresas paranaenses têm pesquisa e desenvolvimento
próprios e 25,53% reclamam da falta de apoio governamental para incentivar e facilitar
a absorção de tecnologia. Por outro lado, 10,64% absorvem tecnologia do exterior e
15,37% recorrem a universidades em busca de conhecimentos, de parcerias, de novas
tecnologias ou inovações.
Qual a polí tica tecnol ógica d a empresa ?

48,46%

P&D - Pesquisa e
desenvolv imento próprio.

Falta apoio governamental para
incentivar e f acilitar a absorç ão
de tecnologia pelas empresas.

25,53%

A empresa rec orre a
universidades em busca de
conhecimentos, de parc erias, de
novas tec nologias ou inovações.

15,37%

10,64%

A empresa c onstantemente
absorv e tecnologia do exterior.
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40%

"48,46% das empresas paranaenses têm pesquisa e
desenvolvimento próprios ."
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FORMAÇÃO DE PESSOAL NAS EMPRESAS
PARANAENSES
Os industriais paranaenses opinam que faltam, no Estado, mais e melhores
instituições para a formação de mão-de-obra especializada (41,93%), provocando nas
empresas a necessidade de destinar recursos para treinamento e incentivos à
educação e aprendizado (41,41%). Por outro lado, faltam poucos profissionais para
ocupar posições de alto nível gerencial (15,63%) e 15,89% apontam que os salários
para a mão-de-obra especializada são altos. 14,58% estão satisfeitos com as
instituições de formação de mão-de-obra.
Em relação aos recursos humanos, qual a opinião da sua empresa ?

Falt am, no es tado , mais e melhores
inst ituiç ões para a fo rmação de
mão- de-obra especializada.

41,93%

A empresa mant ém recurs os
desti nados ao t reinament o do s
funci onári os , incenti vando a
educação e o aprendi zado.

41,41%

15,89%

Os salários para a mão -de-obra
especializada são alto s.

15,63%

Falt am pro fis sio nais para o cupar
pos içõ es de alt o ní vel gerenc ial.

As inst ituiç ões existent es para a
fo rmação de mão- de-obra
especializada of erecem um
treinam ento adequado e
satisfatório.

14,58%

0%
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15%

20%
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40%

45%

"41,41% das empresas mantêm recursos destinados ao
treinamento dos funcionários, incentivando a educação e o
treinamento."
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CONTRATAÇÃO DE DIRETORES, GERENTES E
MÃ0-DE-OBRA ESTRATÉGICA NAS
EMPRESAS PARANAENSES
Segundo 29,96% dos industriais paranaenses, a contratação de diretores,
gerentes e mão-de-obra estratégica é feita por ‘relacionamento da diretoria através de
indicação de amigos, clientes e(ou) fornecedores’. Em 27,22%% dos casos, é o
‘departamento de recursos humanos ‘ encarregado desta contratação. Para 15,82%,
‘treinamento e desenvolvimento gerencial interno com plano de carreira’; para15,61%
‘agência de empregos ou de serviços temporários’ e para 9,28%, ‘terceirização
(consultoria especializada em seleção de executivos’.

Qual a forma de contratar di retores, gerentes e mão-de-obra
estratégica ?

Relacio namento da direto ria através de indicação de amigo s,
clientes e(ou) f ornec edores .

29,96%
27,22%

Departam ento de recurso s humano s.
Treinament o e des envo lviment o gerenc ial interno co m plano
de carreira.

15,82%
15,61%

Agênc ia de emprego s o u de serviç os tempo rários .
Terceirizaç ão (c ons ulto ria especializada em seleção de
executivos).
Outro s.

0%

9,28%
2,11%
5%

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

"Segundo 29,96% dos industriais paranaenses, a contratação de
diretores, gerentes e mão-de-obra estratégica é feita por
‘relacionamento da diretoria através de indicação de amigos,
clientes e(ou) fornecedores’.
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HORAS DE TREINAMENTO MÉDIO POR
FUNCIONÁRIO/ANO NAS EMPRESAS
PARANAENSES
Os empresários paranaenses estão treinando seus funcionários das diversas
áreas com a seguinte carga horária por funcionário/ano: Gerencial, 46,56 horas;
Administrativo, 41,44 horas, e Operacional, 36,69 horas.

Horas de treinamento médio por funcionário/ano na
empresa
46,56

50,00
41,44

45,00
40,00

36,69

35,00
30,00
Horas

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
Operacional

Administrativo

Gerencial

Áre as

"As empresas paranaenses estão treinando seus
funcionários com uma carga horária superior a 35 horas
por funcionário/ano.”
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FORMAS DE TREINAMENTO UTILIZADAS
PELAS EMPRESAS PARANAENSES
30,52% dos entrevistados têm 'treinamento no próprio trabalho'; 27,27%
utilizam os serviços do SENAI, SENAC, SEBRAE, etc.; 26,10% possuem cursos
internos, 7,40% utilizam as universidades e 6,36% utilizam outras instituições de
ensino. Apenas 2,34% não têm nenhuma forma de treinamento.

Formas de treinamento utilizadas pelas empresas

30,52%

Treinam ento no pró prio
trabalho

27,27%

SENA I, SENAC , CEFET ,
SESI, SESC

26,10%

Curso s int ernos

7,40%

Universidades

6,36%

Outras inst ituiç ões de ensino

Nenhuma

0%

2,34%

5%

10%

15%

20%

25%

"30,52% dos entrevistados têm
treinamento no próprio local de
trabalho."
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POLÍTICA DE DISSEMINAÇÃO DE
CONHECIMENTO
Entre as formas de disseminação de conhecimento, as empresas industriais
paranaenses utilizam a 'educação' (44,27%), 'estudos e pesquisas' (22,66%),
associações e parcerias' (15,63%), 'atração de talentos' (11,20%) e 'joint-ventures e
licenciamento' (2,34%).3,91% tem ‘outras’ formas e 22,66% ‘nenhuma’.
A sua empresa usa algum a das seguin tes formas para ampli ar o
conheci mento d as pessoas a ela vin culadas ?

44,27%

Educaç ão.

22,66%

Nenhuma.

22,66%

Est udos e pes quisas .

Associações e
parcerias .

15,63%

11,20%

Atraç ão de talentos.

3,91%

Outros

Joint-Vent ures e
licenc iamento.

2,34%
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"A educação é, para 44,27%, a principal forma utilizada para
ampliar o conhecimento nas empresas paranaenses."
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CLASSES PREPONDERANTES DE
CONSUMIDORES DOS PRODUTOS
PARANAENSES
26,58% dos produtos paranaenses são consumidos pelas classes sociais B e C,
11,61% pela classe A, e 11,11% pelas classes D e E. 14,33% dos bens de produção
fabricados por indústrias paranaenses (máquinas e equipamentos, matérias-primas,
materiais intermediários, material de embalagem) são adquiridos por indústrias de bens
de consumo duráveis; 11,92% por indústrias de bens de consumo não duráveis; e 7,69%
por outras indústrias de bens de produção.

Classe pre ponderante de consumidores atendidas
pe las empre sas

Class e alta (A).
11,61%

Outras
20,06%

Class e média
(B e C).
26,58%

Indústrias de bens
de produção
7,69%

Indústrias de bens
de cons umo não
duráveis
11,92%

Indústrias de bens
de cons umo
duráveis
14,33%

Class e baixa
(D e E).
11,11%

"As classes sociais B e C respondem
por 26,58% do consumo dos produtos
paranaenses."
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ESTRATÉGIAS DAS EMPRESAS EM RELAÇÃO À
CONCORRÊNCIA NACIONAL E INTERNACIONAL
Os empresários têm como principais estratégias para enfrentar a concorrência
nacional e internacional o 'enxugamento de custos' (57,29%); a 'qualificação de pessoal'
(52,86%); o 'lançamento de novos produtos' (50,78%); os 'novos mercados' (42,71%); as
'novas tecnologias' (37,24%); a 'terceirização' (13,54%); e 'outras' (1,56%). Apenas 1,56%
não adota nenhuma estratégia.
Que estratégias a sua empresa adota para enfrentar a ascendente
concorrência nacional e internacional ?

57,29%

Enxugamento de custos

52,86%

Qualificação de pes soal

50,78%

Novos produtos
42,71%

Novos mercados
37,24%

Novas tecnologias
13,54%

Terceirizaç ão

Outras

1,56%

Nenhuma

1,56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

"Entre as estratégias para enfrentar a
concorrência interna e externa, 57,29% dos
empresários enxugarão custos e 52,86%
qualificarão seu pessoal ."
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60%

POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS DAS EMPRESAS
PARANAENSES NOS MOMENTOS DE BAIXA
PRODUÇÃO
Os industriais paranaenses pesquisados dizem que nos momentos de baixa produção: irão
'manter os funcionários contratados' (52,86%); 'darão férias coletivas' (30,99%); 'farão um banco de
horas' (27,60%); 'reduzirão o nível de emprego' (20,83%); 'reduzirão a jornada de trabalho e
manterão os salários' (8,33%); 'reduzirão a jornada de trabalho e os salários' (3,91%); e 'tomarão
outras medidas' (3,39%).
Qual a polí tica util izada pela sua empresa em relação ao nível de emp rego
nos momentos de baixa produção ?

M anter o s func ionário s
co ntratado s apesar de reduç ões
no f aturament o.

52,86%

30,99%

Férias c olet ivas.

27,60%

Banc o de ho ras.

20,83%

Redução do ní vel de emprego .

8,33%

Redução da jornada de t rabalho
co m manut enção de salário s.

3,91%

Redução da jornada de t rabalho
co m redução de salário s.

3,39%

Outras.
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MECANISMOS ESPECÍFICOS PARA A PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL
Entre os mecanismos específicos para a preservação ambiental, as indústrias paranaenses
pesquisadas utilizam ‘treinamento’ (26,56%), ‘programas de ação’ (22,14%), ‘manual de
procedimentos’ (21,09%), ‘avaliações de impacto ambiental’ (18,49%), ‘indicadores ambientais’
(13,54%), ‘auditorias’ (13,28%), ‘sistema de gestão ambiental’ (13,28%),’convênios’ (10,94%),
‘programas de pesquisas’ (5,21%) e ‘unidade formal de gestão ambiental’ (3,65%).

Que mecanismos específicos para a preservação ambiental a sua empresa
possui ?
26,56%

Treinamento.

22,14%

Programas de ação.

21,09%

Manual de procedimentos.
Av aliações de impacto
ambiental.

18,49%
13,54%

Indicadores ambientais.

Auditorias.

13,28%

Sistema de Gestão A mbiental
(SGA).

13,28%
10,94%

Convênios.

5,21%

Programas de pesquis a.

4,43%

Outro.
Unidade Formal de Gestão
Ambiental.

0%

3,65%

5%

10%

15%

20%

25%

"O treinamento é apontado por 26,56% dos
entrevistados como mecanismo específico
para a preservação ambiental."
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35%

TREINAMENTO AMBIENTAL
47,14% das empresas pesquisadas ‘não promovem’ treinamento ambiental. 42,71% possuem
treinamento ambiental para os ‘empregados’, 14,58% para os ‘diretores’ e 8,59% para os
‘subcontratados’.

A sua empresa promove treinamento ambiental para:

47,14%

Não promove.

42,71%
Empregados .

14,58%
Diretores.

8,59%
Subcont ratados.
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40%

“47,14% das empresas pesquisadas ‘não
promovem’ treinamento ambiental ."

42

50%

GASTOS COM PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Em relação aos gastos com a preservação do Meio Ambiente, as empresas ‘investem porque é
ético’ (44,01%), ‘investem porque é lucrativo’ (39,84%), gastam ‘apenas para atender às exigências
legais’ (20,31%) e ‘evitam tanto quanto possível’ (9,38%).

Com relação aos gastos com a preservação do Meio
Ambiente, as empresas deveriam:

Investir porque é
étic o.

44,01%

Investir porque é
lucrat ivo.

39,84%

Apenas atender às
exigênc ias legais.

20,31%

Evitar tanto quanto
poss ível.

0%

9,38%

10%

20%

30%

40%

“44,01% das empresas ‘investem porque é
ético’ em relação aos gastos com a
preservação do Meio Ambiente, ."
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ECOLOGIA COMO REQUISITO DE QUALIDADE
66,67% dos empresários paranaenses consideram ‘muito importante’ ser ecologicamente
correto como requisito de qualidade de um produto.Outros 25,78% acham ‘básico’, 2,60% ‘pouco
importante’ e 2,08% ‘irrelevante’.

Ser ecologicamente correto é um requisito de
qualidade de um produto que você considera:

66,67%

Muito importante.

25,78%

Básico.

Pouco importante.

Irrelevante.

0%

2,60%

2,08%
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"Ser ecologicamente correto é um requisito
de qualidade do produto para 66,67% dos
empresários."
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POLÍTICA PARA PRESERVAR O MEIO AMBIENTE
A melhor política para preservar o Meio Ambiente apontada pelos industriais paranaenses é
‘adotar rígido controle dos efluentes e emissões’ (65,36%).Seguem ‘investir em pesquisa e
tecnologias limpas’ (42,71%), ‘priorizar campanhas publicitárias’ (9,11% ) e ‘procurar obter redução de
custos’ (7,81%).

Qual a melhor política para preservar o
M eio Ambiente ?

Adotar rígido controle dos efluentes e das
emis sões .

65,36%

Investir em pesquisa e t ecnologias
limpas.
Prioriz ar campanhas publicit árias.
Procurar obter redução de custos .

0%

42,71%
9,11%
7,81%

20%

40%

60%

“Para 65,36% dos industriais paranaenses, a
melhor política para preservar o Meio
Ambiente é ‘adotar rígido controle dos
efluentes e emissões’."
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DIFICULDADES PARA PRESERVAR O MEIO AMBIENTE
Entre as dificuldades para preservar o Meio Ambiente apontada pelos industriais paranaenses
tem-se a ‘falta de capital para investir’ (50%).Seguem a ‘falta de informação’ (32,81%), a ‘falta de
interesse’ (31,51% ) e a ‘estrutura da empresa não comporta’ (28,91%).

Na sua opinião, porque as empresas,
independentemente do ramo de atividade,
raramente adotam atitude firme e clara de
preservação ambiental ?

50,00%

Falta de capit al para investir.
32,81%

Falta de informação.

31,51%

Falta de interes se.

28,91%

A estrutura da empresa não comporta.
3,13%

Outro.

0%
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“A maior dificuldade apontada pela metade
dos industriais paranaenses para preservar
o Meio Ambiente é a ‘falta de capital para
investir’."
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POSSIBILIDADE DE REALIZAR MUDANÇAS NO
PROCESSO OU NO PRODUTO POR RAZÕES
AMBIENTAIS
71,88% das empresas paranaenses pesquisadas dizem estar abertas a realizar mudanças
no(s) processo(s) e(ou) no(s) produto(s) por razões ambientais. 19,79% dizem que ‘talvez’ e 7,29%
‘não’ fariam nenhuma mudança.

Na sua empresa, faria mudanças no(s) processo(s)
e(ou) no(s) produto(s) por razões ambientais ?

71,88%
Sim.

19,79%
Talvez.

7,29%
Não.
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“71,88% das empresas paranaenses
pesquisadas dizem estar abertas a realizar
mudanças no(s) processo(s) e(ou) no(s)
produto(s) por razões ambientais. ."
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CAPACIDADE DO MERCADO CONSUMIDOR DE
PERCEBER A DIFERENCIAÇÃO DOS PRODUTOS
ECOLOGICAMENTE CORRETOS
A capacidade do mercado consumidor de perceber a diferenciação dos produtos
ecologicamente corretos é ‘moderada’ segundo 41,93% dos empresários. Para 32,81% dos
empresários esta percepção é ‘incerta', para 14,58% é ‘desprezível’ e para 8,59% é ‘elevada’.

A capacidade do mercado consumidor de perceber a
diferenciação dos produtos ecologicamente corretos
é:

14,58%

Desprezível.

32,81%

Incerta.

41,93%

Moderada.

8,59%

Elevada.
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“A capacidade do mercado consumidor de
perceber a diferenciação dos produtos
ecologicamente corretos é ‘moderada’
segundo 41,93% dos empresários ."
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OBSTÁCULOS À ADOÇÃO DE PROCESSOS DE
PRODUÇÃO AMIGÁVEIS AO MEIO AMBIENTE
O principal obstáculo à adoção de processos de produção amigáveis ao Meio Ambiente,
indicado por 46,88% dos empresários, é que ‘são muito caros’. Para 31,25% ‘a estrutura
organizacional das empresas não comporta’, para 21,09% ‘demandam mão-de-obra especializada’ e
para 13,54% ‘não são lucrativos’.

Qual o principal obstáculo à adoção de processos de
produção amigáveis ao Meio Ambiente pelas
empresas ?

46,88%

São muito c aros.
A estrutura organiz acional das empresas
não comporta.

31,25%
21,09%

Demandam mão-de-obra especializada.

13,54%

Não são luc rativos.
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“O principal obstáculo à adoção de processos
de produção amigáveis ao Meio Ambiente,
indicado por 46,88% dos empresários, é que
‘são muito caros’.”
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VANTAGENS DA ADOÇÃO DE PROCESSOS DE
PRODUÇÃO AMIGÁVEIS AO MEIO AMBIENTE
A principal vantagem da adoção de processos de produção amigáveis ao Meio Ambiente,
indicado por 73,18% dos empresários, é a ‘preservação para as futuras gerações’. Para 44,79% a
vantagem apontada é ‘a imagem da empresa no mercado’, para 35,42% a ‘conformidade com a lei’ e
para 7,55% é a ‘redução de custos de mão-de-obra, materias ou energia’.

Qual a principal vantagem da adoção de processos de
produção amigáveis ao Meio Ambiente ?

73,18%

Preservação para as futuras gerações.

44,79%

Imagem da em presa no m ercado.

35,42%

Conformidade com a Lei.
Redução de custos de mão-de-obra,
materiais ou energia.

7,55%
0,52%

Outro.
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“A principal vantagem da adoção de
processos de produção amigáveis ao Meio
Ambiente, indicado por 73,18% dos
empresários, é a ‘preservação para as
futuras gerações’."
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GESTÃO AMBIENTAL
A gestão ambiental nas empresas industriais paranaenses é realizada através de ‘assessoria
externa’ (29,69%), ‘pessoal em tempo parcial’ (21,09%), ‘unidade de gestão ambiental’ (10,68%) e
‘divisão de segurança industrial (10,16%). ‘Outros’ foi citado por 29,43% dos entrevistados e grande
parte (30,99%) ‘não possui’ gestão ambiental.

A gestão ambiental na sua empresa é realizada
através de:

30,99%

Não possui.
Asses soria ex terna.

29,69%

Outro.

29,43%
21,09%

Pessoal em tempo parc ial.
10,68%

Unidade de Gestão Ambiental.

10,16%

Divisão de s egurança indus trial.
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“Grande parte das empresas paranaenses
(30,99%) ‘não possui’ gestão ambiental e
outras 29,69% contratam ‘assessoria
externa’ ."
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POLÍTICA DE USO RACIONAL E(OU) SUSTENTÁVEL
DOS INSUMOS DAS INDÚSTRIAS PARANAENSES
42,19% das empresas paranaenses possuem política de uso racional e (ou) sustentável de
seus insumos e outras 42,45% não possuem.As restantes 15,36% não opinaram.

A sua empresa adota alguma política de uso racional
e(ou) sustentável de seus insumos ?

42,45%
Não

42,19%
Sim
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40%

"42,19% das empresas paranaenses adotam
alguma política de uso racional e(ou)
sustentável de seus insumos."
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