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A necessidade de avaliar as características dos setores industriais no Rio 
Grande do Sul identificando suas potencialidades e limitações justifica a 
elaboração deste estudo que visa a realizar um diagnóstico prospectivo dos 
setores industriais no RS com vistas a desenvolver uma metodologia de análise 
de construção de um plano estratégico de ações e a sistematização de seu 
monitoramento e controle pelos agentes envolvidos. 

O presente projeto tem como objetivo realizar um estudo prospectivo com 
enfoque nas características dos setores industriais do Rio Grande do Sul, suas 
dificuldades e desafios, tendências de futuro, informações estratégicas e 
estruturação de cenários produtivos até o ano de 2025. 

Os resultados desta pesquisa permitirão desenvolver uma metodologia de 
análise de informações estratégicas a fim de subsidiar o processo de 
planejamento e formulação das ações do Sistema FIERGS, bem como de outras 
entidades envolvidas no desenvolvimento da indústria. Também propor um 
sistema de acompanhamento e avaliação das ações e informações estratégicas, 
visando aprimorar o posicionamento estratégico definido e atuação como 
entidade de apoio à competitividade das indústrias. 

A primeira etapa do projeto consistiu-se em verificar quais seriam as 
bases de dados adequadas para as informações requeridas. A partir destas, 
busca de dados necessários para o setor da construção civil, focando na análise 
socioeconômica. Na segunda etapa do projeto foram adicionados novos dados 
e iniciada a escrita de um artigo. 

 


