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SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

O ano de 2012 foi caracterizado pela desaceleração da economia mundial. No 
cenário internacional, a contribuição para esse desaquecimento veio tanto dos países 
desenvolvidos, que ainda passam por sérios problemas no âmbito fiscal, quanto dos 
emergentes, responsáveis por conduzir o crescimento econômico global nos últimos anos. 
Os Estados Unidos e a Zona do Euro enfrentam sérias dificuldades em função das 
incertezas nos campos político e econômico. A boa notícia fica por parte do novo 
Quantitative Easing (QE3) nos EUA e das intervenções ilimitadas do Banco Central 
Europeu (BCE) no mercado de títulos da dívida soberana na Área do Euro. Essas 
medidas mostram uma nova direção rumo à resolução das crises, afastando a 
possibilidade de um evento extremo. Por outro lado, o processo de reestruturação 
financeira de governos, bancos e famílias deve produzir efeitos negativos sobre o 
dinamismo da economia mundial ao longo dos próximos anos, em função da necessidade 
de redução do elevado endividamento. 

O desempenho da economia brasileira também ficou bastante abaixo do esperado. 
Nos últimos anos os acontecimentos da economia internacional e seus impactos no Brasil 
estiveram no centro das atenções. Entretanto, o que se observou durante 2012 e os 
desafios que se impõem para 2013, estão relacionados, principalmente, às questões da 
economia interna. A baixa produtividade, a incapacidade de destravar a realização dos 
investimentos, bem como, de tornar efetivas as políticas de estímulo ao setor produtivo 
são questões da microeconomia brasileira que têm pesado mais para o baixo crescimento 
do que os acontecimentos na economia internacional. 

Em 2012, o PIB vai apresentar a segunda menor taxa de crescimento em 13 anos. 
Os resultados ruins foram generalizados. Até o setor de serviços, principal vetor do 
crescimento nos últimos anos, registrou desaceleração. Os fatores que levaram à 
estagnação da economia brasileira são uma combinação de baixa competitividade, crise 
internacional, redução do nível de investimento e maior nível de endividamento das 
famílias. 

Para a indústria o ano foi negativo. O resultado do PIB do primeiro semestre trouxe 
um fato que pode ser bastante preocupante: a indústria de transformação teve a menor 
participação no PIB brasileiro na história recente. Esse segmento representou 12,5% do 
PIB no segundo trimestre de 2012, sendo que no mesmo período de 1995, essa 
participação era de 20,7%. Tanto a menor participação da indústria quanto o menor nível 
de investimentos revelam que a economia brasileira não está se preparando para ser 
mais competitiva no longo prazo. Mesmo as políticas governamentais, que tentam mitigar 
essa trajetória, ou acabam esbarrando nas dificuldades de implementação, ou foram 
muito tímidas para produzir efeitos duradouros na economia. 

Apesar da desaceleração econômica, os dados do mercado de trabalho 
evidenciam a menor taxa de desemprego da história do Brasil, 5,7% na média entre 
janeiro e outubro. Ao longo do ano, menos empregos foram gerados e, ao mesmo tempo, 
observou-se uma queda acentuada na taxa de desemprego. O menor crescimento da 
oferta de mão de obra tem possibilitado que o desemprego siga caindo, independente do 
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grau de aquecimento da economia. Esse movimento pressiona aumentos de salários 
superiores à taxa de inflação e acende uma luz amarela quanto ao potencial de 
crescimento futuro. 

Já a estiagem que atingiu o Rio Grande do Sul fez com que o cenário agravasse 
qualquer perspectiva negativa realizada no ano passado. A baixa oferta de produtos 
agrícolas, juntamente com elevados custos da mão de obra, diminuiu a capacidade de 
competir da indústria, e contribuiu para a queda do PIB do setor. 

Para 2013, são traçados três cenários. Em todos eles, o crescimento estimado para 
o PIB será maior do que o observado em 2012. No cenário base, se espera que o 
crescimento mundial seja moderado e puxado pelos emergentes e que a economia 
brasileira se expanda levemente acima da média recente. Esse quadro leva em conta que 
a inflação permanecerá entre o centro e a banda superior da meta, sendo que não haverá 
movimentos de alta nos juros até o final do ano.  Além disso, conta-se com a hipótese de 
que a taxa de câmbio se manterá no atual patamar.  

A economia do Rio Grande do Sul, depois do resultado bastante abaixo do 
esperado em 2012, deve ter um crescimento forte no próximo ano. A simples 
normalização da situação na agricultura deve ser suficiente para determinar essa 
tendência em 2013. Contudo, espera-se também que os demais setores contribuam para 
um resultado favorável. Desse modo, o pano de fundo para o cenário para 2013 é o Rio 
Grande do Sul crescer acima do Brasil, visto que a base estatística de comparação será 
bastante baixa. 

No cenário superior, o PIB crescerá acima da média recente, mas a inflação 
atingirá patamares mais próximos da banda superior de 6,5%. Desse modo, é possível 
que o Banco Central, no último trimestre, opte por atuar no sentido de um aperto 
monetário, já visando o cumprimento da meta no ano seguinte. No cenário internacional, o 
crescimento poderá ser auxiliado por um melhor resultado das economias desenvolvidas, 
principalmente dos EUA. Desse modo, com a menor aversão ao risco nos mercados 
internacionais, poderá se observar alguma pressão por valorização da taxa de câmbio. 
Além disso, a atividade mais aquecida pressionará o aumento das importações, em ritmo 
mais acelerado do que das exportações, principalmente de matérias-primas e de bens 
intermediários. No caso do Rio Grande do Sul, a surpresa positiva pode vir através de 
uma contribuição mais positiva da indústria, puxada pela retomada dos investimentos, em 
âmbito nacional, e do comércio exterior. 

Por fim, no cenário inferior, o PIB crescerá abaixo de sua média recente, sendo 
que a inflação apresentará um comportamento mais ameno, mas ainda acima do centro 
da meta. Caso esse quadro se materialize, não há expectativa de mudanças na política 
monetária. No que se refere ao cenário internacional, numa perspectiva mais pessimista, 
a economia mundial crescerá menos do esperado devido a uma maior desaceleração das 
economias emergentes. Para o Rio Grande do Sul, há o risco de tanto a indústria quanto 
a agricultura responderem aquém do esperado fazendo com que a economia mostre uma 
recuperação mais anêmica, mas ainda assim uma expansão será verificada. 



Dezembro 2012 | Balanço 2012 & Perspectivas 2013 | Unidade de Estudos Econômicos | Sistema FIERGS | 6 

CENÁRIOS MACROECONÔMICOS PARA 2013 
 
 

Inflação Leve pressão nos preços das commodities

Comércio Crescimento das exportações para as economias desenvolvidas

Dólar Leve valorização do dólar frente às demais moedas

Inflação Diminuição da inflação de commodities

Comércio Crescimento moderado da corrente de comércio

Dólar Estável

Inflação Diminuição mais intensa da inflação

Comércio Ampliação das medidas protecionistas

Dólar Estável

Inflação Próximo da banda superior

Juros Leve aperto após o segundo semestre

Câmbio médio Leve pressão para valorização

Mercado de trabalho Crescimento abaixo da média histórica

Setor externo Crescimento das importações mais forte do que das exportações

Inflação Entre o centro da meta e a banda superior

Juros Estável

Câmbio médio Estável

Mercado de trabalho Crescimento  abaixo da média histórica

Setor externo Crescimento das exportações no mesmo ritmo das importações

Inflação Entre o centro da meta e a banda superior

Juros Estável 

Câmbio médio Estável 

Mercado de trabalho Crescimento  bastante abaixo da média 

Setor externo Crescimento das exportações mais forte do que das importações

Setor Externo Crescimento das importações mais forte do que das exportações

Arrecadação de ICMS Crescimento acima da média

Mercado de Trabalho Crescimento abaixo da média histórica

Setor Externo Crescimento das exportações no mesmo ritmo das importações

Arrecadação de ICMS Crescimento levemente acima da média

Mercado de Trabalho Crescimento abaixo da média histórica

Setor Externo Crescimento das exportações mais forte do que das importações

Arrecadação de ICMS Estável 

Mercado de Trabalho Crescimento bastante abaixo da média 
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DADOS E PROJEÇÕES PARA 2013 
 

IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  
 

2010 2011 2012* 2013*

Produto Interno Bruto Real  (% a.a.)
EUA 2,4 1,8 2,2 2,1
China 10,4 9,2 7,8 8,2
Japão 4,5 -0,8 2,2 1,2
Zona do Euro 2,0 1,4 -0,4 0,2
Europa Leste e Central 4,6 5,3 2,0 2,6
Reino Unido 1,8 0,8 -0,4 1,1
Ásia emergente 9,5 7,8 6,7 7,2
América Latina e Caribe 6,2 4,5 3,2 3,9
Argentina 9,2 8,9 2,6 3,1
Brasil 7,5 2,7 0,9 3,3
Chile 6,1 5,9 5,0 4,4
México 5,6 3,9 3,8 3,5
Mundo 5,1 3,8 3,3 3,6

Inflação (% a.a. - fim de período)
EUA 1,7 3,1 1,6 1,8
China 4,6 4,1 2,8 3,1
Japão -0,3 -0,3 -0,2 0,3
Zona do Euro 2,2 2,7 2,1 1,7
Europa Leste e Central 5,2 6,4 4,8 4,0
Reino Unido 3,4 4,7 2,2 1,7
Ásia emergente 6,1 5,1 5,5 4,8
América Latina e Caribe 6,6 6,8 5,8 5,9
Argentina 10,9 9,5 9,9 9,9
Brasil 5,9 6,5 5,5 5,9
Chile 3,0 4,4 2,5 3,0
México 4,4 3,8 4,0 3,3
Mundo 4,2 4,5 3,9 3,7

 

Fonte: FMI. Projeções: Brasil – FIERGS/UEE; Demais Países: FMI. 
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DADOS E PROJEÇÕES PARA 2013 
 

BBRRAASSIILL  
Inferior Base Superior

Produto Interno Bruto Real  (%) a.a.
Agropecuária 3,8 -0,2 6,6 7,6 8,9
Indústria Total 1,6 -0,7 1,6 2,3 2,8

Transformação 0,1 -2,1 1,8 2,6 2,8
Construção Civil 3,7 1,7 1,2 1,7 2,7

Serviços 2,7 1,6 2,4 3,2 3,6
Total 2,7 0,9 2,5 3,3 3,7

Inflação (% a.a.)
IGP-M 5,10 7,56 5,20 5,80 6,80
INPC 6,08 5,93 5,30 5,65 6,60
IPCA 6,50 5,45 5,50 5,90 6,50

Produção Física Industrial (%) a.a.
Extrativa Mineral 2,1 -1,4 -1,2 -0,1 1,2
Transformação 0,2 -2,5 1,8 3,4 4,5

Indústria Total1 0,4 -2,4 1,5 3,3 3,9

Empregos Gerados – Mercado Formal (em mil pessoas)
Agropecuária 50,5 8,5 22,9 29,2 33,3
Indústria 349,1 225,5 305,7 353,0 407,9

Indústria de Transformação 174,7 85,3 169,9 188,0 216,9
Construção Civil 149,0 118,9 120,0 143,9 167,9
Outras 25,5 21,2 15,9 21,0 23,1

Serviços 1.166,4 764,2 955,0 1.230,9 1.389,1
Total 1.566,0 998,2 1.283,7 1.613,0 1.830,4

Estoque de Trabalhadores Formais (% a.a.)
Agropecuária 5,3 0,6 1,5 2,0 2,2
Indústria 4,5 2,2 2,6 3,0 3,5

Indústria de Transformação 2,9 1,1 2,1 2,3 2,6
Construção Civil 9,6 5,3 4,2 5,1 5,9
Outras 5,0 3,3 2,4 3,2 3,5

Serviços 5,3 2,3 2,8 3,6 4,1
Total 5,1 2,2 2,7 3,4 3,9

Setor Externo (US$ Bilhões)
Exportações 256,0 243,5 252,0 256,4 261,8
Importações 226,3 223,6 229,2 236,6 243,7
Balança Comercial 29,8 19,9 22,8 19,8 18,0
Transações Correntes -52,4 -55,0 -56,0 -60,0 -64,0
Investimento Estrangeiro Direto 66,7 60,9 60,0 66,0 70,0

Moeda e Juros (% a.a.)
Juros Nominais – Selic - Média do ano 11,62 8,65 7,25 7,25 7,41
Juros Nominais – Selic - Final do ano 11,00 7,25 7,25 7,25 8,00

Taxa de Câmbio – Desvalorização (%)2 -5,08 16,77 5,13 5,13 0,00
Taxa de Câmbio – Média do Ano 1,67 1,95 2,05 2,05 1,95

Setor Público  (% do PIB)
Resultado Primário 3,10 2,51 2,16 2,40 2,90
Resultado Nominal -2,61 -2,48 -2,30 -2,70 -3,08
Pagamento de Juros Nominais -5,71 -4,90 -4,46 -5,10 -5,98
Dívida Líq. do Setor Público – BR 36,41 35,20 35,00 34,30 33,90

2013*
2011 2012*

 

¹ Não considera a Construção Civil e o SIUP. 
² Variação em relação à média do período anterior. 
*Previsão Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS 
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DADOS E PROJEÇÕES PARA 2013 
 

RRIIOO  GGRRAANNDDEE  DDOO  SSUULL  
 

Inferior Base Superior
Produto Interno Bruto Real (%) a.a.
Agropecuária 18,8 -37,8 20,0 28,0 35,0
Indústria 2,5 -1,7 1,5 2,7 3,5
Serviços 5,2 2,8 2,0 2,7 3,7
Total 5,7 -2,3 3,5 5,1 6,6

Empregos Gerados – Mercado Formal (mil pessoas)
Agropecuária 0,7 1,3 1,0 1,2 1,4
Indústria 29,9 16,3 25,9 29,3 34,5

Indústria de Transformação 19,3 8,3 17,7 20,0 23,5
Construção Civil 9,8 7,9 7,1 8,0 9,4
Outras 0,9 0,0 1,2 1,3 1,6

Serviços 78,2 55,2 61,3 71,8 81,8
Total 108,8 72,8 88,2 102,3 117,6

Estoque de Trabalhadores Formais (% a.a.)
Agropecuária 1,5 1,6 1,2 1,4 1,6
Indústria 3,9 1,8 2,8 3,2 3,7

Indústria de Transformação 2,8 1,1 2,4 2,7 3,2
Construção Civil 10,1 5,7 4,8 5,5 6,5
Outras 3,5 0,1 3,1 3,5 4,1

Serviços 4,4 2,9 3,1 3,6 4,1
Total 4,2 2,5 2,9 3,4 3,9

Balança Comercial (US$ Bilhões)
Exportações 19,4 17,5 18,5 19,1 19,4
     Industriais 15,6 14,6 15,4 15,7 16,0
Importações 15,7 14,8 15,4 16,1 16,6
Saldo Comercial 3,8 2,7 3,1 3,0 2,8

Setor Público (R$ Bilhões)
ICMS 19,5 21,2 22,9 23,5 23,9

Índice de Desempenho Industrial (%) a.a.
Faturamento real -1,3 2,3 3,9 5,1 5,6
Compras -3,9 -1,1 6,3 7,4 8,0
Utilização da capacidade instalada -0,4 -0,8 0,5 1,7 2,4
Massa salarial 5,1 4,8 0,6 1,4 2,3
Emprego 1,6 -1,7 -0,2 0,3 0,8
Horas trabalhadas na produção 0,4 -2,0 1,2 1,8 3,0
Indústria Transformação - IDI/RS 0,3 0,6 2,1 3,0 4,1

Produção Industrial1 (%) a.a. 2,2 -2,3 2,0 2,7 3,4

2011
2013*

2012*

 

¹ Não considera a Construção Civil e o SIUP 
*Previsão Unidade de Estudos Econômicos - FIERGS 
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ECONOMIA INTERNACIONAL 
____________________________ 
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11..  CCEENNÁÁRRIIOO  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  

 

UM POUCO MAIS DISTANTE DO PRECIPÍCIO 

 
As principais bases para que os países desenvolvidos consigam sair da crise começaram 

a ser assentadas nesse ano, mas os desafios continuam para todos, inclusive para a 
China 

 
O ano de 2012 ficou caracterizado pelo arrefecimento da atividade econômica 

mundial na comparação com 2011. A contribuição para esse desaquecimento veio tanto 
dos países desenvolvidos, que ainda passam por sérios problemas no âmbito fiscal, 
quanto dos emergentes, responsáveis por conduzir o crescimento econômico global nos 
últimos anos. 

Pelo lado dos países desenvolvidos, os Estados Unidos e a Zona do Euro ainda 
enfrentam sérias dificuldades em função das incertezas nos campos político e econômico, 
dado que ainda não há sinais mais evidentes de uma recuperação da turbulência que 
afeta essas nações. A boa notícia fica por parte do QE3 nos EUA e das intervenções 
ilimitadas do BCE no mercado de títulos da dívida soberana na Área do Euro. Essas 
medidas mostram uma nova direção rumo à resolução das crises, que, devido a sua 
amplitude, ainda devem produzir efeitos negativos sobre o dinamismo da economia 
mundial ao longo dos próximos anos. Se, pelo lado da economia real, ainda teremos 
crescimento baixo por vários anos, pelado financeiro fica cada vez menor a probabilidade 
de um evento extremo, como a quebra de bancos ou a ruptura do Euro. 

Já pelo lado dos emergentes, a China vem tendo um “pouso suave”, sendo que 
2012 foi mais um ano de crescimento abaixo da média histórica das últimas décadas, em 
função da significativa queda das exportações. No que tange a América Latina, destaca-
se a forte desaceleração do PIB em 2012 e a elevação do protecionismo comercial, 
através de restrições a entrada de produtos importados. 

 

Essttaaddooss  UUnniiddooss 
 
A crise financeira de 2008/09 teve impactos severos sobre os Estados Unidos. 

Apesar do epicentro dessa turbulência ter sido o setor imobiliário, seus desdobramentos 
afetaram a economia como um todo. O fato que levou a crise a um novo patamar foi a 
opção do governo americano pelo não salvamento do banco Lehman Brothers, causando 
a interrupção dos empréstimos interbancários.  

Isso ocorreu porque títulos podres (hipotecas subprime) eram instrumentos 
financeiros complexos, e, assim, os bancos não eram capazes de identificar nos outros o 
grau de importância desses ativos nos seus balanços. Por conseguinte, o canal de 
crédito, algo vital para manter o crescimento da atividade produtiva, secou. Desde então, 
a economia americana mostrou sinais de recuperação, mas que não foram capazes de 
recolocar o PIB na tendência observada ao longo dos últimos anos. 
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Nota-se que em no último trimestre de 2008 houve uma quebra na série do PIB. Se 

o mesmo tivesse continuado crescendo na média observada entre 1994 e 2007, ou seja, 
0,77% ao trimestre, estaria cerca de US$ 1,8 trilhão acima do registrado na última 
medição. Especificamente em 2012, a economia americana cresceu 2,3% no acumulado 
dos três primeiros trimestres em relação ao mesmo período do ano passado, devendo 
fechar o ano com avanço de 2,2%, segundo projeções do Fundo Monetário Internacional 
(FMI). 

 

 
Entre outros motivos, o fraco desempenho se deve ao comportamento do consumo 

das famílias, responsável por aproximadamente 70% do PIB.  A confiança ainda baixa, 
aliada ao processo de desalavancagem – ou seja, redução do endividamento – 
deflagrados pela crise, impediram um crescimento mais acelerado da demanda agregada 
através desse canal. 

 
 
 
 
 

 

Gráfico 1.1. PIB dos EUA: observado X projetado 
 (Média de crescimento entre 1994 e 2007 – em US$ trilhões) 
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 Fonte: Bureau of Economic Analysis. Elaboração: FIERGS/UEE 

Gráfico 1.2. Crescimento do PIB dos Estados Unidos 
(Em % – variação em relação ao trimestre anterior – dessazonalizado) 

0,02

0,61

0,32

1,01

0,49

0,31

0,50

1T2011 2T2011 3T2011 4T2011 1T2012 2T2012 3T2012  
 Fonte: Bureau of Economic Analysis. 



Dezembro 2012 | Balanço 2012 & Perspectivas 2013 | Unidade de Estudos Econômicos | Sistema FIERGS | 13 

Gráfico 1.3. Confiança do consumidor 
nos EUA 

(Número-índice: jan/00 = 100) 

Gráfico 1.4. Dívida das famílias dos EUA 
(Em % do PIB) 
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Fonte: Bureau of Economic Analysis. Elaboração: 
FIERGS/UEE 

Fonte: Federal Reserve e Bureau of Economic 
Analysis. Elaboração: FIERGS/UEE 

 
Pelo lado da oferta, a produção industrial registrou crescimento acumulado no ano 

(janeiro a setembro) de 4,8% ante o mesmo período de 2011. Contudo, o patamar 
atingido em setembro ainda está abaixo do registrado antes da forte queda provocada 
pela crise. Vale destacar ainda que a desaceleração econômica global também atua no 
sentido de restringir a demanda por produtos manufaturados dos Estados Unidos, 
dificultando, portanto, a retomada da produção. 

 

 
� Divisor de águas: o caso americano 

 
O Federal Reserve (FED) lançou mão de uma série de medidas para tentar 

reaquecer a economia desde o início da crise. Entre as principais, destacam-se a queda 
nas taxas de juros de curto prazo (fed funds) – que estão num patamar próximo a 0% 
desde dezembro de 2008 – e a um programa de compra de ativos tóxicos, lastreados nas 
hipotecas subprime (TARP). Apesar disso, esse conjunto de políticas expansionistas não 
se mostrou suficiente para estimular a atividade econômica. 

Dessa forma, o FED lançou mão do Quantitative Easing (QE). Trata-se de uma 
política monetária não convencional, cujo objetivo é de reduzir as taxas de juros de longo 
prazo. Os dois primeiros programas foram responsáveis pela injeção de 

Gráfico 1.5. Produção industrial dos EUA 
(Número índice – jan/05=100 – dessazonalizado) 
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aproximadamente US$ 2 trilhões de dólares na economia. Outro instrumento de política 
econômica foi a Operação Twist, que consiste no alongamento dos vencimentos da dívida 
americana através do swap de títulos de curto prazo por de longo prazo. Mesmo assim, 
esse arsenal não foi suficiente para reduzir, de maneira significativa, o desemprego, que, 
apesar da redução desde verificada desde o fim de 2009, continua bastante acima do 
patamar pré-crise. 

 

 
Diante da fraqueza dos indicadores do mercado de trabalho e do produto, o FED 

lançou, em setembro, mais uma rodada de afrouxamento quantitativo (QE3). A principal 
diferença em relação aos demais está no fato de o programa continuar até que uma 
queda mais relevante da taxa de desemprego ocorra, com valores limitados a injeção de 
US$ 40 bilhões por mês na compra de ativos lastreados em hipotecas.  

Vale ressaltar que as condições macroeconômicas do País possibilitam a 
implementação desse programa, uma vez que a impressão adicional de moeda não tende 
a pressionar a inflação nos EUA, que continua próxima da meta estabelecida pela 
autoridade monetária, de 2% a.a..  

 

 
O desenho do QE3 tem a vantagem de fornecer um sinal mais claro aos agentes 

econômicos sobre a intenção da autoridade monetária em estimular a economia através 

Gráfico 1.6. Taxa de desemprego nos EUA 
(Em %) 
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 Fonte: Bureau of Labor Statistics. 

Gráfico 1.7. Núcleo de inflação nos EUA 
(Em % - acumulado em 12 meses) 
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de baixas taxas de juros de longo prazo. Outro anúncio relevante por parte do FED foi 
manter as fed funds em níveis próximos a zero até meados de 2015. 
 

� Os Estados Unidos estão à beira do despenhadeiro? 
 

As decisões tomadas no âmbito político nos Estados Unidos são cruciais para 
entender os movimentos da economia do País. Nesse sentido, vale destacar o fiscal cliff, 
ou despenhadeiro fiscal. 

Por um lado, a ampliação do teto da dívida americana ficou condicionada a 
aprovação de cortes no orçamento público de US$ 1,2 trilhão de dólares ao longo dos 
próximos 10 anos. Todavia, como o “supercomitê”, formado por membros dos Partidos 
Republicano e Democrata, não chegou a um acordo, reduções automáticas de gastos 
passarão a valer já no início de 2013, sobretudo na área de defesa nacional (US$ 190 
bilhões, conforme estimativas da Casa Branca).  

Além disso, benefícios fiscais concedidos através do imposto de renda, ainda no 
mandato de George Bush, deverão expirar, bem como reduções na tributação sobre a 
folha de pagamento das empresas, que começaram a valer a partir de dezembro de 2010. 
A divergência, especificamente, está no fato de que os Democratas defendem uma 
política de cortes de gastos e aumento dos impostos, enquanto os Republicanos são 
contrários a esse último. 

As previsões do Escritório de Orçamento do Congresso Americano, mostram que 
em um cenário onde há corte nos gastos e aumento dos impostos, o já lento processo de 
recuperação dos EUA será prejudicado, tanto no que diz respeito à atividade econômica, 
como em relação ao mercado de trabalho. 

 

 

Zoonnaa  ddoo  EEuurroo 
 
Em 2012, a crise que atinge a Zona do Euro ganhou dimensões ainda maiores, 

impondo desafios significativos aos formuladores de política econômica da região. A 
persistência dos problemas nas economias periféricas, especialmente na Grécia, somou-
se às preocupações com relação à situação de dois países substancialmente mais 
representativos do bloco: Itália e Espanha.  

Gráfico 1.8. Previsões para os EUA em 2013 com e sem o fiscal cliff 
(Em %) 
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O resultado do ambiente de incerteza e do processo de desalavancagem das 
famílias, bancos e governos, em virtude da necessidade da adoção de políticas austeras 
para a obtenção de ajuda financeira, contribuíram para criar um quadro de recessão no 
bloco em 2012. 

 

 
� Grécia: 

 
A Grécia esteve no foco das atenções mundiais ao longo de 2012. Diante da 

gravidade da situação econômica do País e da iminente declaração de calote, a troika, 
formada pelo Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia e Banco Central 
Europeu, condicionou a liberação de um segundo pacote de resgate no total de € 130 
bilhões à uma reestruturação da dívida do País que fosse aprovada por, no mínimo, 75% 
dos credores privados. Outra exigência foi direcionada para que o governo se 
empenhasse em uma série de medidas de austeridade, incluindo cortes de gastos na 
previdência social, demissão de funcionários públicos e aumento dos impostos. 

Após diversas negociações, cerca de 95% dos credores privados aderiram a esse 
swap da dívida: seus títulos seriam trocados por papéis com um alongamento da 
maturidade e cupons mais baixos. O objetivo é reduzir a relação dívida pública/PIB do 
país, atualmente em 170%, para um nível mais sustentável em 2020, de 120%. 
 

 

Gráfico 1.9. Crescimento da Zona do Euro 
(Var.% em relação ao trimestre anterior – dessazonalizado) 
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Gráfico 1.10. Dívida pública da Grécia 
(Em % do PIB) 
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No que diz respeito ao campo político, o processo eleitoral na Grécia ocorrido neste 
ano foi conturbado. O arranjo político, a partir do resultado das eleições para o 
Parlamento ocorrido em maio, não foi capaz de alcançar um consenso em torno das 
medidas de austeridade. Tal fato aumentou os temores sobre uma saída do País da Zona 
do Euro e sobre o "efeito cascata" que tal decisão poderia acarretar sobre outras nações 
em dificuldades. Com isso, novas eleições foram marcadas para junho, e os principais 
partidos favoráveis ao prosseguimento das reformas conseguiram formar um governo de 
coalizão. 

Apesar desse avanço, a situação da Grécia permanece complicada. A troika 
decidiu reter uma parte do pacote de ajuda referente a agosto, no valor de € 31,5 bilhões, 
até que sejam aprovadas, com relação ao orçamento de 2013, medidas que garantam 
uma folga de aproximadamente € 18 bilhões ao orçamento. 

 
� Espanha e Itália: 

 
A falta de dinamismo das economias da Espanha e da Itália, aliada ao acirramento 

dos problemas fiscais, aumentaram a percepção de risco na direção de um calote, 
fazendo com que o yield dos títulos da dívida pública dessas nações, ou seja, o prêmio 
pelo risco exigido pelo investidor, alcançasse patamares historicamente elevados. Esse é 
um fator de especial relevância, uma vez que aumentos no custo de rolagem da dívida 
reduzem a margem de manobra para a execução de políticas econômicas expansionistas 
e dificultam a recolocação da dívida numa trajetória sustentável. Quando medidos em 
relação ao retorno exigido pelos títulos da Alemanha (considerados os mais seguros do 
bloco), observa-se que o yield destes países manteve-se em patamares historicamente 
elevados em 2012. 

 

 
Para a Itália, um dos principais motivos que elevaram a percepção de risco dos 

investidores foi a persistência de um comprometimento elevado das receitas 
orçamentárias para o pagamento de juros da dívida. Destaca-se também os problemas 
com relação à região da Sicília, diante da possibilidade de default na região. 

 

Gráfico 1.11. Spread em relação aos títulos da Alemanha 
(Em % – títulos de 10 anos – média do mês) 
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  Fonte: Bloomberg. Elaboração: FIERGS/UEE 
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Na Espanha, o problema é ainda mais grave: das 17 regiões autônomas, 7 já 

solicitaram resgate do Fundo de Liquidez Autônomo (FLA), que se trata de um total de € 
18 bilhões para auxiliar as Comunidades que estejam com dificuldades para o pagamento 
de suas dívidas e dos serviços relacionados aos cidadãos. Apesar de ter sua prorrogação 
aprovada para 2013, esse mecanismo já se encontra no seu limite, dado que a soma do 
montante solicitado pelas 7 regiões é de € 17,7 bilhões. 

 

 
Além disso, o rating de vários bancos espanhóis também sofreu rebaixamento da 

sua nota de crédito por parte das principais agências de risco do mundo, como a Standard 
& Poor’s e a Moody’s. Entre os principais argumentos que justificaram essa decisão, 
estavam: (i) a diminuição da credibilidade do governo espanhol e (ii) a elevada exposição 
dos bancos ao setor imobiliário comercial, que vem sendo atingido por uma forte crise 
desde 2008 e que provocou uma abrupta queda nos preços dos imóveis. Outro fator 
atuante na crise espanhola está relacionado com a elevada taxa de desemprego, que se 
encontra em um patamar próximo a 25%, contribuindo para manter o consumo das 
famílias desaquecido. 

Gráfico 1.12. Pagamento de juros da dívida 
(Em % da receita pública – 2010) 
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  Fonte: Banco Mundial. 

Tabela 1.1. Pedidos de resgate das regiões da Espanha ao FLA 
(Em € bilhões) 

€ Bilhões

Catalunha 5,4             

Andaluzia 4,9             

Valência 4,5             

Castela-La Mancha 0,8             

Ilhas Canárias 0,8             

Múrcia 0,5             

Ilhas Baleares 0,4             

Astúrias 0,3             

Cantábria 0,1             

Total 17,7            
  Fonte: Ministério da Fazenda da Espanha. 
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� Divisor de águas – o caso europeu: 

 
Uma das principais políticas utilizadas pelo Banco Central Europeu (BCE) na 

transição entre 2011 e 2012, com o intuito de fornecer liquidez ao sistema bancário e 
influenciar nas taxas de juros de curto prazo, foram as Operações de Refinanciamento de 
Longo Prazo (LTRO). A principal vantagem para as instituições financeiras tomadoras de 
recursos estava na flexibilização dos ativos considerados elegíveis, ou seja, da facilitação 
das garantias necessárias para a obtenção do crédito.  

Dessa forma, o objetivo do BCE era interromper o ciclo vicioso descrito no 
diagrama 1.1., que provocou um aumento no custo de captação dos bancos após a 
eclosão da crise financeira e, por conseguinte diminuiu os empréstimos interbancários e a 
liquidez do sistema. Foram realizadas duas rodadas que somaram aproximadamente € 1 
trilhão em empréstimos com maturidade de 36 meses e carência de até um ano para o 
primeiro pagamento, mas que não foram suficientes para acalmar os mercados. 
 

 
Também houve avanços no que diz respeito às reformas estruturantes, como a 

união fiscal e bancária. A primeira se refere aos limites de déficits orçamentários, 
enquanto que a segunda versa sobre regras que evitem uma tomada de risco excessiva 

Gráfico 1.13. Valor médio das casas na Espanha 
(Em €/m² – deflacionado) 
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  Fonte: Sociedad de Tasación. 

Diagrama 1.1. O loop entre a crise da dívida soberana e os bancos 
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  Elaboração: FIERGS/UEE. 
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por parte das instituições financeiras e garantias supranacionais dos depósitos. No 
entanto, destaca-se que a evolução dessas reformas tem sido bastante lenta diante da 
urgência dos problemas existentes na região, uma vez que a modificação do estatuto que 
rege o funcionamento do bloco precisa da aprovação dos governos de todos os 17 
membros da Zona do Euro. 

Em outubro, porém, o BCE anunciou uma medida substancialmente mais ousada: 
a compra, sem limite prévio, de títulos da dívida de curto prazo de países que estejam 
sujeitos a algum mecanismo de ajuda, como o Mecanismo de Estabilidade Europeu 
(ESM) e o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (EFSF). Sua importância está no 
fato de fornecer aos agentes econômicos um sinal mais claro do Banco sobre a sua 
intenção em manter o custo de rolagem da dívida em patamares baixos de maneira 
persistente. Com menores prêmios de risco, essas nações dispõem de mais tempo para 
implementar as reformas de austeridade, fato que pode ser decisivo para debelar os 
efeitos da crise.  
 

Jaappããoo 
 
A economia japonesa foi severamente afetada pelo terremoto em 2011, o que 

afetou também outras nações através da interrupção no suprimento de bens 
intermediários, indústria eletrônica e automotiva, dos quais o País é fornecedor exclusivo. 
A oprimida base de comparação fez com que, em 2012, o Japão tivesse um crescimento 
acumulado do ano (janeiro a setembro) de 2,1%. 

 

 
Um dos principais fatores que explicam o tímido desempenho está atrelado ao 

setor externo. Neste sentido, destaca-se o arrefecimento da demanda externa em 
decorrência do cenário de crise. Somado a isso, observou-se o processo de valorização 
do Iene frente às outras moedas, o que diminuiu a rentabilidade das exportações e 
dificultou a retomada da economia. O movimento de apreciação do Iene ocorreu porque o 
Japão ainda é visto como um porto seguro em tempos de turbulência financeira pelos 
investidores, devido ao seu ótimo histórico de cumprimento dos seus compromissos 
fiscais e da forma como as políticas econômicas são conduzidas. 

Destaca-se também a fraqueza da produção industrial no Japão em 2012, que 
continua atravessando um processo no qual os parques produtivos se deslocam para 

Gráfico 1.14. Crescimento do PIB do Japão 
(Var.% em relação ao trimestre anterior – dessazonalizado) 
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outros países, devido à possibilidade de desastres naturais e da constante elevação dos 
custos de fabricação. 
 

 
Para tentar reativar a economia, o Banco Central do Japão (BoJ) anunciou, no final 

de outubro, um aumento em ¥ 11 trilhões do Fundo para Compras de Ativos (APF) até o 
fim de 2013, bem como um novo esquema para empréstimo de recursos dos bancos 
comerciais com juros próximos a zero, com limite até 4 anos. Além disso, outro objetivo 
da autoridade monetária japonesa é evitar a deflação e seus impactos negativos sobre a 
economia. 
 

O  ““ttssuunnaammii  mmoonneettáárriioo”” 
 
Como já mencionado, na tentativa de estimular a atividade econômica desde a 

crise de 2008/09, os Bancos Centrais dos mais importantes países desenvolvidos 
lançaram mão de instrumentos que foram muito além das políticas monetárias 
consideradas convencionais: reduções nas taxas de juros de curto prazo, nas operações 
de redesconto e depósitos compulsórios.  

 
Gráfico 1.16. Expansão do balanço do 

FED – EUA 
(Em US$ trilhões) 

Gráfico 1.17. Expansão do balanço do 
BCE – Zona do Euro 

(Em € trilhões) 
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Fonte: Federal Reserve. Fonte: BCE. 
 

Sem obter taxas de crescimento econômico que sustentassem uma recuperação 
mais vigorosa, as autoridades monetárias realizaram operações para expandir seus 

Gráfico 1.15. Produção industrial no Japão 
(Var.% em relação ao trimestre anterior – dessazonalizado) 
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balanços, através da compra de ativos (financeiros ou não). Isso porque a demanda 
produz como resultado a valorização desses, auxiliando a retomada. Além disso, essa 
expansão da oferta monetária tem como efeito a desvalorização da taxa de câmbio, o que 
aumenta a rentabilidade das exportações para cada unidade embarcada. 
 
 

Gráfico 1.18. Expansão do balanço do 
Banco Central do Japão 

(Em ¥ trilhões) 

Gráfico 1.19. Expansão do balanço do 
Banco Central da Inglaterra 

(Em £ bilhões) 
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Fonte: BoJ. Fonte: BoE. 
 
 

A combinação de atividade ainda fraca e inflação sob controle fez com que 2012 
registrasse um aumento considerável nos balanços dos BC’s (exceção feita aos EUA, 
cuja situação se encontra relativamente melhor). Essa expansão deve continuar, ainda 
que em menor ritmo, no ano de 2013, dadas as perspectivas de evolução do nível de 
atividade desse conjunto de países. 

 
Chhiinnaa 

 
Em 2012, a China permaneceu como um dos principais motores do crescimento da 

economia mundial. Contudo, o nível de atividade nos três primeiros trimestres desse ano 
tem crescido abaixo da média histórica – de 10% – desde a década de 80, quando uma 
série de reformas pró-mercado foram implementadas pelo governo, e que permitiram uma 
maior abertura comercial no País. 
 

Gráfico 1.20. Crescimento do PIB da China 
(Var.% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior) 
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Cabe ressaltar que o modelo de crescimento chinês é calcado em duas pilastras: 
investimento e exportações. Com relação a esse último, houve uma desaceleração 
substancial, uma vez que alguns dos principais destinos das vendas externas da China 
continuam com a demanda arrefecida, caso da Zona do Euro e dos Estados Unidos. O 
governo também dispõe de uma boa margem de manobra para realizar políticas 
econômicas anticíclicas, dado que uma parcela significativa do investimento é 
capitaneada pelo Estado. Nesse sentido, foi aprovada a execução de projetos de 
infraestrutura no valor de US$ 150 bilhões. Todavia, destaca-se que o efeito sobre o PIB 
de curto prazo não deve ser significativo, uma vez que esses valores são diluídos no 
tempo conforme o andamento das obras. 

 
Gráfico 1.21. Investimento em ativos 

fixos na China 
(Var.% em relação ao mesmo mês do ano anterior) 

Gráfico 1.22. Exportações da China 
(Var. % acumulada em 12 meses) 
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Fonte: National Bureau of China. Elaboração: 
FIERGS/UEE. 

Fonte: National Bureau of China. Elaboração: 
FIERGS/UEE. 

 
� Um divisor de águas para a China? 

 
O ano de 2012 ficará marcado pela troca de comando na China, a primeira nos 

últimos dez anos. Contudo, não deve haver mudanças na forma como o País se relaciona 
com os demais, de modo que o mesmo deve continuar sendo um dos principais vetores 
do crescimento mundial. Além disso, na esfera econômica, surgem preocupações sobre 
alguns sinais de desgaste do modelo de crescimento, em função dos investimentos 
estatais que vem gerando pouco ou nenhum retorno.  

Ressalta-se, ainda, que existem plenas condições para que a China, ao longo dos 
próximos anos, consiga expandir sua demanda voltando-se para o mercado interno, uma 
vez que o processo de migração, apesar de menos intenso, ainda deve fazer com que 
mais de 300 milhões de pessoas se desloquem do campo para as cidades até 2030. 
Entretanto, esse é um processo que ainda deve levar algum tempo para se tornar o motor 
do crescimento chinês. 
 

Amméérriiccaa  LLaattiinnaa 
 
O ano de 2012 deve registrar um crescimento da América Latina substancialmente 

abaixo de outras regiões do mundo, resultado amplamente influenciado pelo desempenho 
do Brasil e da Argentina, países que, conjuntamente, representam 52,3% do PIB da 
região, e que se encontram com uma série de dificuldades. 
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� Argentina: 

 
A Argentina vivencia um forte processo de desaceleração econômica, após ter 

crescido, segundo estatísticas oficiais, 8,9% no ano de 2011. O crescimento deve ficar 
próximo a 2,5% em 2012 e em 3% no ano de 2013. Uma das principais razões que 
explica esse desempenho está associada ao aumento dos controles de importação, 
contribuindo para que insumos necessários para a produção de novas mercadorias 
estejam escassos no mercado.  

Os dois principais instrumentos utilizados pelo governo foram as Licenças Não 
Automáticas de Importação (LNA’s) e as Declarações Juradas Antecipadas de Importação 
(DJAI’s). No que diz respeito à primeira, são 583 produtos que necessitam de uma 
autorização para entrar no País. Por sua vez, a DJAI é uma restrição bem mais 
discricionária, podendo incidir sobre qualquer produto.  

Esse aumento do protecionismo levou a uma majoração nos custos de produção, 
afetando negativamente a oferta da economia. Vale lembrar que as medidas foram 
adotadas para garantir um saldo comercial mínimo de US$ 10 bilhões, uma vez que essa 
se tornou a única fonte de divisas para que a Argentina consiga saldar seus 
compromissos com os credores externos. 

Outro fator atuante foi a deterioração da confiança dos consumidores, em função 
do aumento da intensidade e da velocidade das intervenções do Estado sobre a 
economia e a população de modo geral. Destaca-se que o índice que mede o sentimento 
dos consumidores, no mês de outubro, está 24,7% menor ante o mesmo mês de 2011. 
 

Gráfico 1.23. Crescimento do PIB por regiões do mundo 
(Var.% – projeção para 2012) 
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  Fonte: FMI. Elaboração: FIERGS/UEE 
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Por fim, destaca-se a sobrevalorização do Peso Argentino frente a outras moedas. 

A taxa de câmbio real encontra-se bastante apreciada, uma vez que a inflação permanece 
em patamares elevados (25% ao ano, conforme medições de institutos privados). Isso faz 
com que os produtos da Argentina tenham menor competitividade em relação aos seus 
concorrentes internacionais. Além disso, elevadas variações no nível geral de preços 
retira poder de compra dos trabalhadores, contribuindo para manter o consumo agregado 
arrefecido. 
 

 
� México: 

 
O México registrou, em 2012, mais um ano de crescimento da atividade 

econômica, sustentada tanto pela indústria, quanto o setor de serviços. Um avanço maior 
em relação ao patamar de 3,5% não foi possível devido à recuperação ainda modesta dos 
Estados Unidos, de quem o México depende em grande escala, principalmente pela via 
do comércio exterior.  

A inflação apresentou uma leve alta em 2012, devido à seca nos Estados Unidos, 
que acabou por elevar os preços das commodities agrícolas. Além disso, o País, no mês 
de setembro, conseguiu alcançar a meta prevista para o ano do Investimento Direto 
Estrangeiro (IED), de US$ 14 bilhões. Outro fato importante foi a aprovação de reformas 

Gráfico 1.24. Confiança do consumidor da Argentina 
(Número índice – jan/07=100) 
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  Fonte: Universidade Torcuato di Tella. Elaboração: FIERGS/UEE 

Gráfico 1.25. Taxa de inflação da Argentina 
(Var.% no mês em relação ao mesmo período do ano anterior) 
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  Fonte: Inflación Verdadera. Elaboração: FIERGS/UEE 
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no âmbito trabalhista, diminuindo a rigidez no mercado de trabalho, e, consequentemente, 
dando mais liberdades às firmas de demitir e promover seus empregados. 

 
� Venezuela: 

 
Por sua vez, a Venezuela aderiu ao tratado do Mercosul após a suspensão do 

Paraguai. As eleições, realizadas em outubro, garantiriam a reeleição de Hugo Chávez 
para mais um mandato de seis anos. Destaca-se que 2012 foi um ano marcado pelo forte 
aumento nos gastos sociais do governo, possibilitados por um crescimento robusto dos 
preços do petróleo. Essas pressões pelo lado da política fiscal tem ajudado a manter a 
inflação em níveis próximos a 30% ao ano, o maior valor na América Latina, assim como 
a moeda local sobrevalorizada em relação às demais. Por outro lado, a rápida elevação 
da dívida pública como proporção do PIB e o baixo nível das reservas internacionais 
podem acarretar em uma desvalorização da taxa de câmbio, pressionando ainda mais a 
inflação no País. 

 
Oss  fflluuxxooss  ddee  iinnvveessttiimmeennttoo  eessttrraannggeeiirroo  ddiirreettoo  nnoo  mmuunnddoo  

 
Em linha com o desaquecimento econômico mundial, houve uma retração no fluxo 

de investimento estrangeiro direto no mundo ao longo do 1º semestre de 2012. Apesar da 
queda em relação a 2011, o Brasil ainda é um dos principais destinos desses capitais, 
tornando o déficit em transações correntes sustentável do ponto de vista do Balanço de 
Pagamentos. 

 

O arrefecimento no fluxo de IED no mundo no 1º semestre de 2012 

Um estudo recente da UNCTAD revelou que o fluxo de investimento estrangeiro 
direto (IED), aquele vindo do exterior e aplicado na estrutura produtiva da economia 
doméstica, alcançou US$ 668 bilhões no mundo no primeiro semestre de 2012, o que 
representa uma queda de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. O lento 
processo de recuperação econômica mundial, especialmente no segundo trimestre, é 
apontada como a principal razão desse resultado. 

Boa parte da redução supracitada (US$ 61 bilhões) pode ser atribuída ao menor 
fluxo de recursos destinados aos Estados Unidos (US$ 37 bilhões) e para os BRIC’s (US$ 

Gráfico 1.26. Dívida pública bruta na Venezuela 
(Em % do PIB) 
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23 bilhões). Com relação aos EUA (até então em primeiro lugar no ranking), a contração 
foi de 39%, o que fez com que a China se tornasse o principal destino do IED.  

Além disso, pela primeira vez, o conjunto das economias emergentes recebeu uma 
quantia superior a 50% do total. No que diz respeito ao Brasil, houve contração de 8,6%, 
sendo esse um resultado que não se verificou em outros países da América Latina, como 
Chile, Colômbia Peru e Argentina, que registraram crescimento. 

A publicação também categoriza o IED em: (i) Greenfield, ou seja, do aporte 
alocado para atividades produtivas que estejam em fase inicial de execução; (ii) 
aquisições trans-fonteiriças (Cross Border M&A) e (iii) reinvestimento dos lucros. De 
janeiro a setembro, as duas primeiras classificações registraram reduções de 34% e 55%, 
respectivamente. O último, por sua vez, registrou estabilidade. 

As projeções do estudo apontam que o resultado consolidado em 2012 deve, na 
melhor das hipóteses, se equiparar ao verificado em 2011, quando o fluxo de IED somou 
US$ 1,6 trilhão. As razões que sustentam essa previsão são: (i) fraca demanda global e 
(ii) riscos relacionados às mudanças nos marcos regulatórios. 

Também foram feitas previsões para 2013 e 2014, e espera-se um crescimento 
modesto para US$ 1,8 e US$ 1,9 trilhão, respectivamente. Vale destacar que tais 
projeções estão em linha com a perspectiva de crescimento econômico mundial, ainda em 
ritmo moderado. 

Publicado no Informe Econômico nº 44 de 29/10/2012 

 
Peerrssppeeccttiivvaass  ppaarraa  22001133  

 
A perspectiva para 2013 aponta para um cenário que não deve ser muito diferente 

em relação a 2012, com um arrefecimento do nível de atividade dos países desenvolvidos 
e dos emergentes. 

Com relação aos Estados Unidos, o foco até o final do presente ano aponta para o 
acirramento do debate político em torno do fiscal cliff, algo que deve introduzir fontes de 
pressão sobre o desempenho dos mercados financeiros. Contudo, o quadro recessivo 
que pode ser gerado caso um consenso não seja alcançado, deve fazer com que um 
acordo seja aprovado, ainda que parcialmente, para a manutenção dos estímulos. Além 
disso, os Estados Unidos, dentro do bloco dos países desenvolvidos, têm a maior 
capacidade de apresentar um dinamismo econômico relativamente melhor em 2013, pois 
ainda contam com uma série de virtudes, como alta capacidade para inovação, 
qualificação da mão de obra, entre outros. 

A Zona do Euro deve apresentar uma modesta recuperação em 2013, lideradas 
pelo desempenho da Alemanha e da França, mas que deve apenas devolver a queda 
verificada no presente ano. As principais fontes de pressão devem continuar sendo na 
Itália e na Espanha, sobretudo desse último, que deve registrar nova contração em 2013 
e cujo nível do PIB só será retomado em 2018, caso não haja um agravamento da crise.  

Mais uma vez, a falta de coordenação política em torno de mais medidas para 
contornar a crise deve marcar o ano que vem. Ainda não está totalmente descartada a 
possibilidade de um “evento extremo”, ou seja, a saída de um País no bloco, como a 
Grécia. No entanto, essa probabilidade é bem menor quando comparada ao início de 
2012. 

A China deve apresentar, no ano que vem, um crescimento condizente com um 
ano de 2012, em torno de 8%, dando prosseguimento ao processo de "pouso suave". 
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Vale ressaltar que, caso choques negativos adicionais afetem a economia em 2013, o 
governo deverá dispor de estímulos via políticas fiscal e monetária, uma vez que a 
inflação permanece sob controle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1.2. Perspectivas para o PIB 
(Var. % em relação ao ano anterior) 

2012* 2013

Economias Avançadas 1,3 1,5
EUA 2,2 2,1
Zona do Euro -0,4 0,2
     Alemanha 0,9 0,9
     França 0,1 0,4
     Itália -2,3 -0,7
     Espanha -1,5 -1,3
Japão 2,2 1,2
Reino Unido -0,4 1,1
Canadá 1,9 2,0
Emergentes e em Desenvolvimento 5,3 5,6
África do Sul 2,6 3,0
Europa do Leste e Central 2,0 2,6
Rússia 3,7 3,8
China 7,8 8,2
Índia 4,9 6,0
Oriente Médio 5,3 3,6
Brasil* 0,9 3,3
México 3,8 3,5
Mundo 3,3 3,6  

  Fonte: FMI/WEO. *Estimativa Brasil: FIERGS/UEE; Demais Países: FMI. 
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PARTE II 

BRASIL 
____________________________ 
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22..  PPIIBB  

 

BAIXO CRESCIMENTO: UM PROBLEMA ESTRUTURAL 

 
Em 2012, a economia brasileira vai apresentar a segunda menor taxa de crescimento em 

13 anos. Os resultados ruins foram generalizados, até o setor de serviços, que vinha 
apresentando bom desempenho, mostrou forte desaceleração devido à retração do setor 

financeiro no terceiro trimestre. Para 2013, o cenário é mais positivo, porém restam 
duvidas quanto ao potencial da economia brasileira conseguir apresentar taxas de 

crescimento mais sólidas e duradouras, devido à sua baixa competitividade.  
 

O desempenho da economia brasileira nos dois últimos anos ficou bastante abaixo 
do esperado. Depois do resultado excepcional de 2010, havia a expectativa de que o 
Brasil finalmente tivesse encontrado o caminho do crescimento mais robusto. Porém, o 
avanço de apenas de 2,7% em 2011 foi frustrante. Ficou fácil perceber que o 
desempenho de 2010 foi impulsionado por uma baixa base de comparação deprimida do 
ano anterior. 

Para 2012, a expectativa era de que, mesmo que o Brasil não voltasse a 
apresentar um desempenho mais próximo do que se imagina ser o seu crescimento 
potencial, algo ao redor de 4% ao ano, ele pelo menos repetiria o desempenho do ano 
anterior. Contudo, não foi isso que aconteceu. Uma sequência de fatores, estruturais e 
conjunturais, determinou o fraco resultado deste ano, sendo que a estimativa para o 
avanço do PIB em 2012 é de 0,9%. 

Mesmo que as previsões para o crescimento do próximo ano sejam mais positivas, 
quando fizermos o balanço do último biênio e tomarmos a média do desempenho do 
período 2011 a 2012, a economia brasileira terá avançado modestos 2,1% ao ano. Neste 
mesmo período, o mundo terá crescido 3,4% e o grupo dos países emergente 5,5%, 
segundo as estimativas do FMI. 

 

 
Nos últimos anos os acontecimentos da economia internacional e seus possíveis 

impactos no Brasil estiveram no centro das atenções. A grande incógnita era como a onda 

Gráfico 2.1. PIB 
(Variação % real anual) 
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de más notícias chegaria aqui, se através de um tsunami ou de uma marolinha. O que se 
observou durante 2012, bem como os desafios que se impõem para 2013, está 
relacionado, principalmente, às questões da economia interna. A baixa produtividade, a 
incapacidade de destravar a realização dos investimentos, bem como, de tornar efetivas 
as políticas de estímulo ao setor produtivo são questões da microeconomia brasileira que 
têm pesado mais para o baixo crescimento do que os acontecimentos na economia 
internacional.  

 

A síntese do baixo crescimento 
 

 O desempenho da economia brasileira nos dois últimos anos frustrou as 
expectativas. Depois de superada a crise internacional, esperava-se que o País voltasse a 
apresentar um ritmo de avanço mais próximo daquele verificado no período 2004-2008. 
Porém, os meios utilizados para superar a crise geraram desequilíbrios que levarão ainda 
algum tempo para serem corrigidos. Por exemplo, depois da crise, a produção industrial 
apresentou um comportamento em “V”, tendo retornado para o nível próximo do pré-crise 
cerca de 12 meses após a eclosão da mesma. O problema é que quando a produção 
voltou, os salários estavam 5% maiores, revelando uma perda de produtividade da 
economia, que posteriormente se agravaria.  

Em resumo, as políticas que evitaram uma desaceleração maior em 2009 e 
causaram a forte recuperação em 2010, geraram desequilíbrios no mercado de trabalho. 
Contudo, não foi somente no mercado de trabalho que se observou essa tendência, o 
extraordinário crescimento dos produtos importados, tanto de bens de consumo quanto de 
bens de capital e insumo, são evidências do descasamento ocorrido entre a oferta e a 
demanda. 

 

 
Para 2012, as previsões davam conta de que o primeiro semestre ainda seria de 

desaceleração para a economia brasileira, mas, no segundo, a atividade retomaria 
impulsionada pelos juros mais baixos, menor nível de estoques das indústrias e diversos 
outros estímulos anunciados pelo Governo no final de 2011 e início de 2012. 

De fato, as expectativas se concretizaram. A desaceleração, porém, foi mais 
intensa do que se imaginava e a intensidade da recuperação ainda deixa a desejar. 

Gráfico 2.2. PIB – Brasil 
(Variação % real anual) 
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Nesse contexto, tem ficado mais claro que a estagnação da economia brasileira é uma 
combinação de baixa competitividade da indústria, crise internacional, redução do nível de 
investimento público e crescimento do setor de serviços, que geram menor valor 
agregado. 

Mesmo que os fatores que levem a essa estagnação estejam do lado da oferta da 
economia, também se observa um enfraquecimento do lado da demanda, sobretudo do 
consumo das famílias. A combinação do comprometimento da renda mensal com serviços 
da dívida e crescimento na inadimplência resultou num comportamento mais cauteloso 
dos consumidores. Esse fator também está relacionado ao esgotamento do chamado 
“modelo de consumo”. Fenômeno que ocorre tanto por consequência dos fatores citados 
acima quanto pela diminuição do número de famílias ingressando no mercado de 
consumo, que apresenta taxas decrescentes. De maneira geral, pode-se avaliar que parte 
do processo que levou o Brasil a crescer nos últimos anos, qual seja, o aumento do 
consumo das famílias, mostra-se enfraquecido. 

A valorização do preço das commodities e seus impactos na valorização da taxa de 
câmbio, que eram outros vetores dinâmicos para o avanço da economia brasileira, 
também se mostram menos ativos, principalmente devido à desaceleração da economia 
chinesa. No caso da taxa de câmbio, vale lembrar que o recorde das exportações 
brasileiras ocorreu em um ambiente de câmbio valorizado. A diferença é que existia 
demanda. Ou seja, o produto vendido era caro, mas havia para quem vender. Agora não 
há o mesmo vigor na demanda externa e a falta de acordos comerciais agrava ainda mais 
esse quadro, pois os países têm se tornado mais protecionistas. Desse modo, as medidas 
de proteção à indústria podem, em certa medida, garantir a manutenção das margens das 
empresas no mercado interno, mas não tem mostrado capacidade suficiente para 
determinar a competitividade externa.  

 

 
Pela ótica da oferta, os números do PIB nos primeiros três trimestres de 2012 

apontam para um crescimento de 0,7% da economia. Isso torna inviável a realização das 
expectativas de crescimento do mercado, contidas no relatório Focus (1,5%) e do Banco 
Central do Brasil (1,6%), contidas no último Relatório de Inflação da entidade. 

Os setores primário e secundário foram os que apresentaram os piores 
desempenhos no acumulado do ano. A exceção é a construção civil, que tende a 
apresentar comportamento similar ao setor de serviços, pois não sofre da concorrência 

Tabela 2.1. PIB: Ótica da oferta 
(Var. % jan-set 2012/2011) 

Gráfico 2.3. PIB: Ótica da demanda 
(Var. % jan-set 2012/2011) 
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externa e tem seus resultados determinados em maior parte pelo comportamento da 
renda dos consumidores e suas expectativas quanto à sua situação financeira futura. 

Na agropecuária o desempenho inferior deveu-se à agricultura, sobretudo pelo 
resultado da safra de grãos. No caso da indústria, quem frustrou as expectativas foi a 
indústria de transformação. O segmento passou grande parte do ano com estoques acima 
do planejado, o que determinou um baixo nível de utilização da capacidade instalada. 
Desse modo, se observou três trimestres consecutivos de declínio no PIB do setor.  

Porém, até mesmo a indústria extrativa, que apresenta grandes vantagens 
competitivas no Brasil, apresentou problemas. No setor de extração de petróleo, a 
Petrobras, principal empresa do setor, apresentou produção abaixo do esperado pelo seu 
guidance, devido a problemas com manutenção, que interrompeu o processo produtivo, e 
o elevado custo de produção, que tem atrasado a realização da sua agenda de 
investimentos. Além disso, no segmento de minério de ferro a menor dinâmica da 
economia chinesa também contribuiu para que o resultado do setor ficasse no campo 
negativo. 

No caso da indústria de transformação, o resultado do PIB do primeiro semestre 
trouxe um fato que pode ser bastante preocupante: a indústria de transformação 
apresentou a menor participação no PIB brasileiro na história recente. Esse segmento 
representou 12,5% do PIB no segundo trimestre de 2012, sendo que no mesmo período 
em 1995, essa participação era de 20,7%. 

Quanto ao setor de serviços, o ano foi de franca desaceleração. Depois de crescer 
0,6% e 0,5% nos dois primeiros trimestres, terceiro foi de estagnação. Os destaques 
foram os segmentos do Comércio e de Intermediação financeira, seguros, previdência 
complementar e serviços relacionados. O primeiro sofre por causa de uma acomodação 
natural após vários trimestres de crescimento. Somado a isso, as famílias apresentaram 
um crescimento no seu grau de endividamento, bem como, a taxa de pessoas 
ingressando no mercado de consumo cresce a taxas decrescentes.  

No que se refere ao setor financeiro, os resultados negativos apareceram na 
medida em que o Banco Central baixou a taxa básica de juros e, principalmente, devido à 
redução dos spreads bancários puxado pelos bancos públicos. Além disso, a própria 
desaceleração da atividade econômica fez com que o volume de novas concessões de 
crédito na economia diminuísse. 

  

 
Quando olhamos o desempenho do PIB pelo lado da demanda, o fato que chama 

mais atenção é a retração de 3,9% da Formação bruta de capital fixo, esta que 
representou nos primeiros três trimestres do ano 18,4% do PIB. No mesmo período, o 

Tabela 2.2. PIB – Brasil 
(Var. % trim/trim(-1) com ajuste sazonal) 

Gráfico 2.4. Part. da indústria no PIB 
(% do VAB acum. 4 trimestres) 

1ºtri2012 2ºtri2012 3ºtri2012

Agropecuária -7,7 6,8 2,5
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Transformação 1,8 -2,4 1,5
Construção civil 1,0 -0,7 0,3

Serviços Total 0,6 0,5 0,0
Comércio 0,9 -0,2 0,4
Interm. financeira. -0,8 0,9 -1,3

PIB 0,1 0,2 0,6  
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consumo da administração pública e o consumo das famílias apresentou crescimento e o 
setor externo mostrou desempenho quase negativo. 

Tanto a menor participação da indústria quanto o menor nível de investimentos 
revelam que a economia brasileira não está se preparando para se tornar mais produtiva 
no longo prazo. Mesmo as políticas governamentais, que tentam mitigar essa trajetória, 
acabam esbarrando nas dificuldades de implementação, ou são muito tímidas para 
produzir algum afeito duradouro na economia. 
  

Agropecuária 
  
O Setor primário apresentou, no geral, um resultado insatisfatório, sobretudo pelo 

desempenho da Agricultura. A estiagem no Sul afetou negativamente o segmento nos 
dois primeiros trimestres. No que se referem à Pecuária, os números do abate para o 
primeiro semestre indicam que, apesar da menor oferta de grãos, a produção cresceu. 

A agricultura mostrou bastante heterogeneidade nos resultados entre as regiões do 
País. Na região Norte, os resultados de 2012 foram mais positivos, com avanço na 
produção de suas principais culturas. A produção de Guaraná, Abacaxi e Cacau 
avançaram 26,3%, 12,5% e 8,7%, respectivamente. Por outro lado, na região Sudeste, os 
resultados foram bastante variados, enquanto a produção de Café Arábica e Canephora 
mostrou crescimento de 20,2% e 12,7%, respectivamente, a produção de cana-de-açúcar 
se retraiu 12,9%.  

A região Nordeste mostrou um resultado tímido em todas as suas principais 
culturas. A produção de Algodão (-17%) Guaraná (–11,6%) e Mandioca (-13,4%) foram os 
destaques negativos. Apesar do crescimento de 1,7%, a produção de Cacau também 
ficou abaixo do esperado. 

 

 
Na região Sul e Centro-Oeste, o desempenho da safra de grãos foi bastante 

dicotômico. A produção de soja avançou 3,3% na região Centro-Oeste enquanto na 
região sul a retração foi de 37,2%. O Centro-Oeste também se destacou pelo avanço de 

Tabela 2.3. Expectativa da produção de grãos 
(Estimativas safras 2011/12 e 2012/13 – em 1.000 t) 

Lim. Inf. 
(b)

Lim. Sup. 
(c) 

(b/a) (c/a)

 Algodão - Caroço 3.019         2.372        2.609         -21,4 -13,6
 Algodão - Pluma 1.877         1.477        1.625         -21,3 -13,5
 Amendoim Total 295            277            289            -6,1 -2,0

 Amendoim 1ª Safra 275            257            269            -6,6 -2,1
 Amendoim 2ª Safra 20              20              20              0,5 0,5

 Arroz 11.600       11.503      11.720       -0,8 1,0
 Feijão Total 2.916         3.262        3.313         11,9 13,6

 Feijão 1ª Safra 1.236         1.234        1.285         -0,1 4,0
 Feijão 2ª Safra 1.065         1.279        1.279         20,0 20,0
 Feijão 3ª Safra 615            750            750            21,9 21,9

 Girassol 116            94              94              -19,6 -19,6
 Mamona 25              81              81              224,6 224,6
 Milho Total 72.982       71.548      72.851       -2,0 -0,2

 Milho 1ª Safra 33.869       34.086      35.389       0,6 4,5
 Milho 2ª Safra 39.113       37.462      37.462       -4,2 -4,2

 Soja 66.383       80.089      82.992       20,6 25,0
 Sorgo 2.222         2.241        2.243         0,9 1,0
Subtotal 159.557    171.466    176.191    7,5 10,4
 Aveia 354            386            386            9,3 9,3
 Canola 52              55              55              5,2 5,2
 Centeio 4                 3                3                 -11,4 -11,4
 Cevada 305            316            316            3,6 3,6
 Trigo 5.789         4.463        4.463         -22,9 -22,9
 Triticale 112            137            137            22,0 22,0
Subtotal 6.615         5.360        5.360         -19,0 -19,0
 Brasil 166.172    176.826    181.551    6,4 9,3

2012/13 
 2011/12 

(a)   

Variação (%)

 
 Fonte: CONAB. 
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6% na produção de Algodão. No caso do Sul, além dos resultados ruins da soja, se 
observou retração na 1º safra do Milho (-19,1), no Trigo (-14,6) e no Tabaco (-15,5%). 

Com relação à safra 2012/2013, a primeira estimativa para a produção nacional de 
grãos indica um volume entre 177,68 e 182,27 milhões de toneladas. Este resultado 
representa um crescimento entre 7,2% (11,96 milhões de toneladas) e 10,0% (16,55 
milhões de toneladas). Para a safra de 2013, as expectativas são mais positivas, ainda 
que devam ficar abaixo do pico registrado em 2011.  

Em contraste com a Agricultura, a Pecuária mostrou um resultado positivo nesse 
ano. O setor de Frangos do sul do país sofreu bastante com a estiagem e a falta de ração 
ou o encarecimento do preço das rações. Desse modo, muitos empresários, 
principalmente os do Sul, buscaram os mercados de outros estados ou externos para 
suprir a falta do insumo, de forma que os custos de transporte acabam por encarecer o 
produto final e reduzir a competitividade. 

No setor de suínos, o principal desafio foi superar o embargo posto pela Rússia e 
conseguir, ainda assim, mostrar um crescimento robusto de 5,24%. Visto que o embargo 
foi revisto para alguns estados, as perspectivas de produção para o próximo são 
positivas. 

 

 
O Brasil contratou crescimento futuro 

 
A investida do Governo contra o elevado spread do sistema bancário, ainda que 

possa ser considerado um movimento positivo, juntamente com a redução da taxa Selic, 
deixou seus impactos no PIB. O setor de Serviços apresentou crescimento de 0,5% no 
segundo trimestre, ante ao trimestre anterior, e 0% no terceiro trimestre. O setor de 
intermediação financeira nesse mesmo período mostrou crescimento de 0,9% e queda de 
1,3%. 

Por outro lado, as vendas no comércio ainda apresentam uma taxa de expansão 
elevada. Para esse desempenho contribuiu o forte crescimento na massa de salários, a 
redução da taxa de juros e a baixa taxa de desemprego. Segmentos com o de Móveis e 
eletrodomésticos cresceram fortemente na esteira do IPI reduzido. O descasamento entre 
as trajetórias da indústria e do comércio revelam a preferência do Governo por estimular 
mais a demanda do que a oferta na economia. 

Desse modo, atribuir esses dois anos de baixo crescimento do PIB apenas à crise 
internacional, ou a qualquer fator estritamente conjuntural, parece ser uma abordagem 
simplista. Mesmo que a crise no Euro, Japão e EUA representem um revés para o 

Gráfico 2.5. Abate de bovinos, suínos e 
frangos 

(Var. % – 1º sem 2012/2011) 

Gráfico 2.6. Produção de ovos de 
galinha, couro e leite 

(Var. % – 1º sem 2012/2011) 
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comércio internacional, o canal do financiamento externo, aquele com maior potencial 
para gerar um desastre para a nossa economia, não se mostrou obstruído.  

As raízes do baixo crescimento brasileiro nesses dois anos são mais profundas do 
que os impactos que o cenário externo pode causar. O fato é que o Brasil contratou 
crescimento futuro para sair da crise de 2008. Nesse período, o nível de consumo no País 
mudou de patamar. De fato, os ingredientes desse processo já estavam sendo gerados 
pelas políticas empregadas nos últimos anos, entre eles: o controle da inflação, o 
aumento do emprego formal, as políticas sociais baseadas no incremento da renda, a 
política de valorização do salário mínimo e as medidas para destravar o mercado de 
crédito.  

Além disso, a demografia ajudou, o Brasil começou, ao longo dos últimos anos, a 
contar com um maior contingente de pessoas em idade ativa. O que faltava era uma taxa 
de juros mais atrativa e uma maior disponibilidade de crédito, fatores que vieram a partir 
da crise. 

Desse modo, pode-se tentar entender o modo como isso aconteceu no nível micro. 
Aquela família representativa de 5 pessoas composta por: pai, mãe, dois filhos e a vovó, 
agora estavam todos em idade produtiva, grande parte com emprego formal, e a vovó 
recebendo uma pensão. Nessa nova organização, as famílias começaram a também a se 
endividar em conjunto, ou seja, a decisão da compra, e do pagamento das parcelas do 
carro ou da casa nova, passa a ser dividido entre todos. 

Nesse período, o comprometimento da renda mensal das famílias com o sistema 
financeiro nacional passou de 15,6% da renda em 2005 para 22,3% no início de 2012. De 
maneira semelhante, o endividamento das famílias em relação à renda acumulada em 
12meses de 2005 para 2012 avançou 21 pontos percentuais, representando atualmente 
41,2%. As medidas de incentivo ao consumo geraram inicialmente os estímulos 
necessários para a retomada da produção e aumento do bem-estar, mas eles não tiveram 
o potencial de sustentar o crescimento no longo prazo. 

 

 
Os impactos dessa mudança sobre o consumo continuam atuando sobre a 

economia brasileira, ainda que em menor grau, visto que não há mais tanta mão de obra 
para ingressar no mercado de trabalho formal. Ademais, também está cada vez mais 
difícil de tirar um grande contingente de famílias nos níveis de pobreza para classes com 
maior volume de consumo. 
 

Tabela 2.4. Volume de vendas varejo 
ampliado 

(Var. % jan-set 20012/11) 

Gráfico 2.7. Vendas no varejo x 
produção industrial 

(Com ajuste sazonal (jan/2000=100)) 
Var. %

Combustíveis e lubrificantes 6,4         
Hipermercados, supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo 8,9         

Hipermercados e supermercados 9,3         

Tecidos, vestuário e calçados 2,9         

Móveis e eletrodomésticos 13,3       
Artigos farmacêuticos, médicos, 
ortopédicos, de perfumaria e cosméticos 10,9       

Livros, jornais, revistas e papelaria 4,2         
Equipamentos e materiais para escritório, 
informática e comunicação 13,6       

Outros artigos de uso pessoal e doméstico 8,0         

Veículos, motocicletas, partes e peças 5,9         

Material de construção 7,7          
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Desaceleração, retomada ou pleno emprego? 
 

Dependendo por qual lado se olha, os dados podem dar uma resposta diferente 
para essa pergunta. Quando analisamos o setor de serviços, o maior da economia, os 
resultados demonstram que estamos em franca desaceleração. Por outro lado, os 
números da indústria, e do próprio PIB, mostram que o ponto de mínimo do atual ciclo 
econômico ocorreu no primeiro semestre. Desse modo, o País já começaria a mostrar os 
primeiros sinais de recuperação. 

  

 
Por sua vez, os dados do mercado de trabalho mostram que a economia brasileira 

apresenta a sua menor taxa de desemprego da história, 5,7% na média entre janeiro e 
outubro. Além disso, o crescimento da massa real de salários ocorre muito mais pela via 
do reajuste nos rendimentos dos trabalhadores do que pelo aumento do emprego. Esses 
números parecem sugerir uma situação de pleno emprego, em que a economia começa a 
crescer acima do seu potencial e a escassez de insumos, nesse caso a mão de obra, 
acaba refletindo num maior preço de equilíbrio para o mercado. 

 

 
Um dos principais entraves para o crescimento da indústria foi o elevado nível de 

estoques da acima do planejado. Conforme os dados da pesquisa Indicadores Industriais, 
em setembro e outubro a indústria conseguiu diminuir o seu nível de estocagem. Nesse 

Gráfico 2.8. Estoques de produtos finais 
na Indústria 

(Efetivo/Planejado) 

Gráfico 2.9. Situação financeira 
(Lucro operacional - média = 44 pontos) 
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Gráfico 2.10. PIB Brasil x tendência 
(índice de volume trimestral com ajuste sazonal 

Base: média 1995 = 100) 

Gráfico 2.11. PIB Brasil – ciclo 
(Filtro HP – Lambda = 1600) 
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processo de necessidade de diminuir estoques a situação financeira das empresas se 
deteriorou. A margem de lucro operacional das indústrias se reduziu para baixo dos níveis 
médios, apresentando algum sinal de recuperação apenas no terceiro trimestres de 2012, 
quando justamente o final do processo de ajuste já estava próximo. 

Desse modo, mesmo com o desempenho do PIB do terceiro trimestre abaixo do 
esperado, já é possível visualizar o início do fechamento do hiato do produto, revelando 
que, de fato, a recuperação está ocorrendo. Desse modo, o produto começa a voltar para 
a sua tendência de longo prazo. A grande questão que resta ser respondida é se essa 
tendência de longo prazo não se tornou mais plana ao longo dos dois últimos anos. De 
acordo com estimativas realizadas pelo Banco Central, esse valor estaria próximo dos 
4%.  

Contudo, o Brasil apresentou nos últimos dois anos um crescimento médio próximo 
de 2% ao ano. Esse valor é inferior aos 3,5% de média da década anterior. Esse 
resultado poderia ser muito mais alarmante, caso a taxa de desemprego não estivesse 
em seus níveis mais baixos da história. Esse pleno emprego, na verdade, revela uma 
crise de produtividade, ou seja, precisamos de mais trabalhadores para obter o mesmo 
resultado. 

O Brasil enfrenta uma crise de custos que acaba por ter reflexos diretos sobre a 
competitividade. Em 2010 o custo de um trabalhador no Brasil e no México era 
equivalente, neste ano um trabalhador no Brasil chega a custar 80% a mais do que no 
México. Exemplos como esse explicam porque muitos investimentos, ampliações e 
aquisições de empresas no Brasil têm sido adiados. Há um descolamento da relação 
custo-retorno. A expectativa de que o Brasil se tornaria uma grande potência, aliada ao 
reduzido número de oportunidades nos países desenvolvidos, gerou essa bolha de 
otimismo com relação ao País.  

Esse é um momento diferente, e o setor produtivo está se defrontando com um 
novo desafio. Até pouco tempo, a mão de obra era um bem disponível em abundância, os 
movimentos de maior oferta e demanda não tinham tanta influência no preço do trabalho 
(salários). O principal problema estava na sua qualidade. Agora há mais um desafio, que 
é a limitação quantitativa desse insumo. Portanto a escassez de mão de obra está 
levando ao crescimento dos salários acima da produtividade. Agravam esse fato os 
programas sociais de complementação da renda e a política de valorização real do salário 
mínimo.  

Não apenas na mão de obra se verifica essa crescente de custos. Quando olhamos 
para o crescimento das importações nos últimos anos, percebemos que os bens 
intermediários e insumos para a produção são o grupo de produtos que mais cresce, 
evidenciando que muitas empresas substituíram os insumos nacionais por importados, 
como forma de baratear os seus custos. Além dos custos financeiros, há os custos com a 
burocracia. O tempo dispendido para pagar impostos, que no Brasil chega a incríveis 
2.600 horas por ano, é um exemplo de como a burocracia brasileira atrasa a 
competitividade e o crescimento econômico. 

Desse modo, as estimativas dão conta que a taxa de crescimento potencial da 
economia brasileira está mais próxima de 3,5% do que de 4%. Isso não significa que no 
próximo ano não seja possível observar um crescimento mais próximo de 4%, 
principalmente devido à baixa taxa de comparação de 2012. Esse menor potencial 
significa que o crescimento médio nos próximos anos tende ocorrer em torno 3,5%.  
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Os estímulos do Governo 
 
 Diante desse cenário de crescimento baixo determinado, sobretudo, pela fraca 
dinâmica do lado da oferta, o Governo anunciou diversas medidas com o intuito de 
alavancar a economia e mudar as perspectivas para o crescimento. 
  

Figura 2.1. Pacotes e estímulos 

01/Dez/2011 –
Primeiro Pacote
• Governo anuncia a 

redução de 3% para 
2,5% do IOF que incide 
sobre operações de 
crédito ao consumidor

• Redução do IPI sobre 
eletrodomésticos da 
linha branca 
(geladeiras, fogões e 
máquinas de lavar)

• Redução do PIS/Cofins
sobre massas

06/Fev/2011 –
Privatização dos 
aeroportos
• Governo concede à 

iniciativa privada os 
aeroportos de 
Guarulhos, Viracopos e 
Brasília, em leilão com 
ágio médio de 347%.

03/Abr/2012 –
Segundo pacote: 
ampliação do Brasil Maior
• Desoneração da folha 

de pagamentos é 
ampliada, agora, ao 
todo, são 15 setores 
contemplados. Os 4 que 
já contavam com o 
estímulo tiveram as 
alíquotas da nova 
contribuição 
previdenciária que 
incide sobre o 
faturamento reduzidas, 
de 2,5% para 2% 
(software e Call Center) 
e de 1,%% para 1% 
(couro, calçados, e 
confecções).

• Tesouro repassa R$ 45 
bilhões ao BNDES.

• Forte redução das taxas 
de juros de linhas 
especiais do BNDES, 
incluindo Finame e PSL.

• Anúncio das linhas 
gerais do novo regime 
automotivo, que passa 
a vigorar em janeiro de 
2013. novo regime 
automotivo, que passa 
a vigorar em janeiro de 
2013.

Desde meados do ano passado, Governo tomou uma série de medidas na tentativa de 
reativar o crescimento da economia:

27/Jul/2011 –
Câmbio
• Governo cria taxação do 

excesso de posição 
vendida em derivado 
cambial na Cetip e na 
BM&FBovespa com 1% de 
IOF. Medida entra em   
vigor     apenas em 16 de 
dezembro.

02/Ago/2011 –
Brasil Maior
• Desoneração da folha de 

pagamentos    de 4 setores 
(software, calçados e 
couro, confecções   e    
Call Center) que     entra 
em vigor 120 dias 
depois.

• Reintegra: devolução 
imediata de 3% do crédito 
tributário obtido por 
indústrias exportadoras.

29/Ago/2011 –
Ampliação do superávit 
primário
• Governo amplia em R$ 10 

bilhões a meta do 
superávit primário, abrindo 
caminho para o 
relaxamento da política 
monetária.

31/Ago/2011 –
Taxa de juros básica
• Banco central surpreende 

mercado e reduz Selic 
em 0,5 ponto percentual, 
em decisão unânime.

Out/2011 –
Macroprudenciais
• O Banco Central retira 

parte das medidas 
macroprudenciais
aplicadas em dezembro de 
2010. BC reduz    de 
16,5% para 11% o 
requerimento de capital 
mínimo para empréstimo 
ao consumo em operações 
de prazo máximo de 60 
meses. Além disso, BC 
diminuiu de 20% para 15% 
o     percentual mínimo de 
pagamento    das faturas 
de cartão de crédito.

04/Abr/2012 –
Redução dos juros ao 
consumidor
• Banco do Brasil e 

Caixa começam a 
reduzir os juros na 
ponta.

24/Abr/2012 –
Fim da “guerra dos 
portos”
• Senado aprova o 

Projeto de Resolução 
72 que estabelece 
alíquotas única de 4% 
de ICMS interestadual 
para produtos 
importados a partir de 
janeiro de 2013, 
dando fim à “guerra 
dos portos”.

26/Abr/2012 –
Incentivos tributários 
• Isenção do IPI sobre 

móveis
• Prorrogação do IPI 

reduzido para itens da 
linha branca

30/Abr/2012 –
Criação do Funpresp
• A presidente Dilma 

Rousseff sanciona a 
lei que cria o fundo de 
previdência 
complementar dos 
servidos públicos 
(Funpresp).

03/Mai/2012 –
Nova caderneta de 
poupança
• Governo anuncia nova 

regra de remuneração 
da caderneta de 
poupança, que, 
segundo o próprio 
ministro da Fazenda, 
servia de “trava” para 
redução de Selic.

21/Mai/2012 –
Terceiro pacote: 
Medidas emergenciais 
para veículos
• Governo libera R$ 18 

bilhões do depósito.

• compulsório dos 
bancos para 
financiamento de 
carros novos.

• Redução do IOF para 
crédito ao consumidor 
de 2,5% para 1,5% 
retomando ao patamar 
vigente até abril de 
2011.

• Redução do IPI para 
indústria 
automobilística, com 
prazo de validade até 
31 de agosto.

15/Jun/2012 –
Incentivos para o 
investimento
• BNDES disponibiliza 

linha especial de 
crédito de R$ 20 
bilhões para os 
Estados

• Incentivos às Parcerias 
Público-Privadas (PPP) 
com a mudança de 
tratamento tributário 
para as 
contraprestações 
pagas pelo setor 
publico as empresas.

• Elevação do limite dos 
Estados para 
contratação de PPPs
de 3% para 5% da 
receita corrente líquida.

27/Jun/2012 –
Quarto pacote: compras 
governamentais
• Governo lança PAC-

Equipamentos, 
programa de R$ 8,4 
bilhões em compras 
governamentais com 
margens de preferencia 
para o produto 
nacional. Pacote é 
concentrado em ônibus 
escolares, itens de 
defesa (como 
uniformes e tanques, 
caminhões, 
retroescavadeiras, 
fármacos e 
equipamentos 
hospitalares).

• Redução da TJLP de 
6% para 5,5% ao ano.

 
Fonte: Ministério da Fazenda 

 
De fato, conforme mostra o quadro, para haver uma nova agenda dentro do 

Governo, principalmente, no que se refere à participação do setor privado nos 
investimentos de infraestrutura. Porém, o se pode comemorar até o momento é a 
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mudança de postura, pois os resultados concretos, se positivos ou negativos, dependerão 
de todo o processo de concessão. 

Além disso, mesmo que tenha havido uma mudança de orientação do Governo, 
ainda falta uma comunicação mais clara do sobre quais os objetivos de sua política 
industrial e de desenvolvimento para o País. As políticas são muito mais de cunho setorial 
e conjuntural do que mudanças na estrutura produtiva do país. 

Há diversas evidências empíricas de que as medidas transversais apresentam 
melhores resultados em termos de crescimento no longo prazo. Além disso, a moderna 
teoria do desenvolvimento econômico tem claro que a melhor política de desenvolvimento 
é aquela em que são criadas instituições que dão suporte para um ambiente propício para 
os negócios. Assim, destravar o mercado de trabalho, simplificar os impostos e diminuir a 
burocracia para que novos negócios sejam abertos e acessem o mercado de crédito, são 
medidas que, se bem feitas, certamente, apresentariam resultados positivos no longo 
prazo. 

 
Chegou a vez dos investimentos públicos 

 
Os investimentos são um fator fundamental para explicar a atividade econômica 

brasileira. Neste ano, a Formação Bruta de Capital Fixo foi o componente do PIB que 
mais decepcionou. Os sucessivos pacotes de medidas lançados pelo Governo com vistas 
a incentivar os investimentos da economia, e as projeções para a retração dos 
investimentos em 2012 (que estão em -3,9% até o terceiro trimestre) levantou a questão 
da necessidade de aumento do investimento público. Sabe-se que, além de ser um 
componente da demanda agregada (e propulsor do crescimento), o investimento público 
em setores estruturais como infraestrutura contribui para que o setor privado se torne 
mais eficiente e competitivo. 

Os dados históricos revelam, entretanto, que o investimento da União (excluído o 
investimento das estatais) não sofreu aumento no período entre 2001 e 2011. Em termos 
relativos, a taxa de investimento do setor público passou de 1,1% do PIB em 2001 para 
1,2% em 2011, enquanto que a taxa de investimento total da economia (FBCF) 
apresentou uma tendência ascendente nesse mesmo período. 
 

O Governo sinalizou, com o discurso do PAC Equipamentos e do programa de 
concessão de estradas, ferrovias e aeroportos, que entendeu a lição, mas há ainda uma 
distância muito grande entre a intenção e a realização dessas medidas. Deste modo, o 

Gráfico 2.12. Participação % do investimento público e privado na Formação Bruta 
de Capital Fixo 

2007 

75 

25 

Privado Público  

2011 

90 

10 

Privado Público  
 Fonte: FMI. Fonte: FMI. 
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caminho para que o investimento público cresça no mesmo ritmo do investimento privado 
ainda é muito longo e requer que grande parte dos gastos do Governo seja revisto, 
principalmente os gastos sociais que foram os que mais cresceram no período. 

Claramente, o principal responsável pelo investimento brasileiro é o setor privado.  
Entretanto, em períodos de crise, a incerteza dos empresários revela que a redução da 
taxa real de juros não é suficiente para impulsionar os investimentos e recuperar a 
economia. Desta forma, é necessário que o investimento público passe a exercer um 
papel mais ativo, sobretudo porque a Lei Orçamentária Anual permite que o Governo 
Federal reduza a meta do superávit primário quando há como contrapartida o 
investimento público, a exemplo do abatimento do resultado primário das despesas com o 
PAC. 

 

 
 

Na comparação mundial, muito do menor crescimento do Brasil em relação ao 
resto do mundo, está relacionado à baixa taxa de investimento. De maneira geral, os 
países que mais investem são aqueles que apresentam as maiores taxas de crescimento 
quando tomamos um longo período de tempo. Assim, o caminho do crescimento mais 
robusto no longo prazo e da maior competitividade passa pelo incremento da taxa de 
investimentos. O próprio Ministério da Fazenda reconhece que, para que uma taxa de 
crescimento de 5,5% ao ano seja atingida, sem pressões inflacionárias, precisaríamos 
que o nível de investimentos em relação ao PIB fosse de 24%. 

Por fim, é provável que no quarto trimestre a FBCF apresente resultados melhores, 
influenciados, principalmente, pelos estímulos voltados ao setor de bens de capital. Além 
disso, existe a possibilidade de que parte desse resultado mais tímido deva-se ao 
adiamento das decisões de investir devido às expectativas de melhores condições de 
financiamento, sobretudo do BNDES/PSI. Assim, a retomada deverá contribuir de maneira 
positiva para o crescimento do último trimestre. Porém, somente com uma reforma mais 
ampla na maneira com que são feitos os investimentos no País é que vamos, de fato, 
conseguir diminuir a lacuna que há no setor de infraestrutura. Dizendo de outra forma, o 
Brasil precisa criar uma maneira mais eficiente para conseguir realizar investimentos, sem 
que eles travem em questões burocráticas e de desvio de recursos. 
 
 
 
 

Gráfico 2.13. Investimento/PIB 
(2011 – %) 

Gráfico 2.14. Investimento x Crescimento 
(média 1994/2011 – em %) 
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 Fonte: FMI.       Fonte: FMI. 
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Perspectivas para 2013 
 
A expansão da produtividade se coloca como um dos principais desafios para o 

crescimento futuro da economia brasileira. Para a elaboração de um cenário prospectivo 
temos que levar em conta quanto seria possível para o PIB industrial crescer dada a 
limitação imposta pelo mercado de trabalho. Além disso, os números da produção física 
da indústria acabam por não refletir na mesma magnitude o avanço do PIB do setor 
devido ao maior consumo de bens intermediários importados. Dessa forma, é cada vez 
mais esperado que os resultados do PIB e da produção apresentem algum descolamento. 

Para crescer em 2013, o País deverá fazer mais com o mesmo número de 
recursos. Nos últimos anos o produto por trabalhador ocupado decaiu, enquanto os 
salários aumentaram bastante acima da produtividade e da inflação.  

O cenário externo também impõe desafios incertezas para 2013, principalmente no 
que se refere ao Fiscal Cliff, que caso não ocorra um acordo, existe grande probabilidade 
de que a economia dos Estados Unidos entre em recessão. Ainda no cenário externo, 
restam dúvidas quanto o ritmo de crescimento da China, sobretudo, se o pouso suave 
ocorrido em 2012 vai continuar no próximo ano. 

Dessa forma, o cenário base para o crescimento do PIB em 2013 (3,3%) leva em 
conta de que a inflação permanecerá entre o centro e a banda superior da meta, sendo 
que não haverá movimentos de alta nos juros até o final do ano.  Além disso, conta-se 
com a hipótese de que a taxa de câmbio se manterá no atual patamar. Quanto à 
economia internacional, a expectativa é de o crescimento mundial continuará em ritmo 
moderado impulsionado pelos países emergentes.   

No cenário superior, o PIB crescerá acima da média recente (3,7%), mas a 
inflação atingirá patamares mais próximos da banda superior de 6,5% para a inflação. 
Desse modo, o Banco Central, no último trimestre, poderá atuar no sentido de um aperto 
monetário já visando o cumprimento da meta no ano seguinte. No cenário internacional, o 
crescimento poderá ser auxiliado por um melhor resultado das economias desenvolvidas, 
principalmente dos EUA. Desse modo, com a menor aversão ao risco nos mercados 
internacionais, poderá se observar alguma pressão por valorização da taxa de câmbio. 

Por fim, no cenário inferior, o PIB crescerá abaixo de sua média recente (2,5%), 
sendo que a inflação apresentará um comportamento mais ameno, mas ainda acima do 
centro da meta. Caso esse quadro se materialize, não há expectativa de mudanças na 
política monetária. No que se refere ao cenário internacional, numa perspectiva mais 
pessimista, a economia mundial cresce abaixo do esperado devido a uma maior 
desaceleração das economias emergentes. 

Tabela 2.5. Perspectivas para 2013 
(Var. % em relação ao ano anterior) 

Inferior Base Superior
Agropecuária 3,8 -0,2 6,6 7,6 8,9
Indústria Total 1,6 -0,7 1,6 2,3 2,8
 Transformação 0,1 -2,1 1,8 2,6 2,8
 Construção Civil 3,7 1,7 1,2 1,7 2,7
Serviços 2,7 1,6 2,4 3,2 3,6
PIB total** 2,7 0,9 2,5 3,3 3,7

2011 2012*
Cenários 2013

 
Fonte: IBGE/Contas Nacionais. *Estimativa FIERGS/UEE.   
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3. POLÍTICA MONETÁRIA E PREÇOS 

 

O ANO DOS JUROS BAIXOS 

 
O ano de 2012 foi marcado pela busca sem precedentes da redução dos juros. O objetivo 
foi alcançado. Resta saber se, mesmo sem qualquer mudança estrutural, o novo patamar 

irá se perpetuar. 
 

Os níveis de preços da economia encerram o ano em acomodação, mas acima da 
meta determinada pelo Sistema de Metas de Inflação, de 4,5% a.a. As pressões vindas 
do mercado externo, através da alta dos preços de commodities agrícolas, já mostraram 
arrefecimento. No mercado interno, as pressões de demanda, motivadas pelo aumento da 
massa salarial e pela perspectiva de manutenção do emprego, fizeram a inflação de 
serviços registrar variação de 7,99% em outubro. O que faltou, para ajudar a conter o 
avanço dos preços, num ano de desaquecimento da atividade econômica, foram os 
mecanismos de neutralização dessas pressões: valorização do câmbio e elevação das 
importações. 

Para 2013, enquanto o mercado aposta na manutenção dos níveis atuais dos 
preços, o Banco Central afirma que a inflação segue uma trajetória de convergência para 
a meta oficial. O fato é que, com a recuperação da atividade econômica (brasileira e 
mundial), associada aos reajustes de salário mínimo acima da inflação, e às grandes 
chances de elevação dos preços dos combustíveis; a inflação deve pressionar ainda mais 
no ano que vem, permanecendo acima do centro da meta.  

Entretanto, a sinalização da autoridade monetária de que está mais tolerante às 
variações dos preços, numa clara preferência pela atividade econômica, dá conta de um 
cenário de juros estáveis ao longo do próximo ano. 

 

Preços em elevação 
 
A inflação acumulada em doze meses finalizados em outubro de 2012 foi de 5,45% 

a.a., mais de 1 p.p. acima da meta oficial de 4,5% a.a. determinada pelo Concelho 
Monetário Nacional (CMN). Durante todo o ano discutiu-se a preferência da autoridade 
monetária pela atividade econômica de curto prazo, em detrimento da estabilidade dos 
preços. O que foi comprovado é que atualmente o Governo está mais permissivo em 
relação aos preços, o que explica a evolução recente da inflação.  

As principais pressões neste ano vieram da cadeia de alimentos e da inflação de 
serviços. No primeiro caso, o grupo de alimentos foi bastante impactado pelas condições 
desfavoráveis do clima dos Estados Unidos e do centro-sul do Brasil, que elevaram o 
preço das commodities agrícolas, e fizeram a inflação de alimentação no domicílio 
aumentar 11,1%. O grupo de alimentação fora do domicílio evoluiu 9,1%, contribuindo, 
também, para a inflação de serviços.  
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Tabela 3.1. IPCA por grupamentos  
(Var. % acumulada em 12 meses – out/12) 

Gráfico 3.1. Evolução da inflação – IPCA 
(Var. % acumulada em 12 meses) 

Grupamentos Var. %

IPCA 5,45
Alimentação e bebidas 10,40
Habitação 6,44
Artigos de residência -0,72
Vestuário 5,18
Transportes -0,95
Comunicação 0,88
Saúde e cuidados pessoais 6,09
Despesas pessoais 9,54
Educação 7,61  
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 Fonte: IBGE. Elaboração: FIERGS/UEE.  Fonte: IBGE. Elaboração: FIERGS/UEE 
 
A economia brasileira, mesmo apresentando taxas de crescimento bastante baixa, 

manteve aquecido o consumo interno, gerando pressões de demanda sobre os preços. A 
taxa de desemprego está em nível historicamente baixo, em 5,7% na média entre janeiro 
e outubro, sendo que, de acordo com um estudo do Banco Central, a taxa natural de 
desemprego no Brasil é de 7,5%. Isso, somado à acentuada elevação do salário mínimo 
nacional em 2012 (14,13%), pressionou negociações de salários no ano, fazendo o 
rendimento médio real dos trabalhadores brasileiros aumentar 4,1% entre janeiro e 
outubro. Este movimento, além de impulsionar as vendas do comércio varejista, que 
manteve crescimento robusto no ano, também gerou pressão de custos para as 
indústrias, que de alguma forma, tentaram repassá-los para o preço final dos produtos.  

 
Gráfico 3.2. Vendas do comércio varejista 

(Var. % acumulada em 12 meses) 
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Fonte: IBGE. Elaboração: FIERGS/UEE. 

 
 Outro componente que contribuiu para que as vendas internas se elevassem foi a 
expansão das operações de crédito do sistema financeiro. Em função da redução dos 
juros iniciada pelos bancos públicos e seguida pelos privados (visto mais adiante), estas 
operações, que em janeiro representavam 48,8% do PIB, passaram a equivaler a 51,9% 
do PIB em outubro e já somam R$ 4,38 trilhões.  Além disso, a política fiscal 
expansionista adotada pelo Governo em 2012, que injetou na economia, entre janeiro e 
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outubro, R$ 71,1 bilhões de gastos a mais do que o montante despendido no mesmo 
período do ano passado, produziu efeitos adicionais às vendas internas, já beneficiadas 
com as desonerações tributárias concedidas ao longo do ano.   
 

Gráfico 3.3. Operações de crédito do sistema financeiro 
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Fonte: IBGE. Elaboração: FIERGS/UEE. 
 

A combinação desses fatores fez a inflação de serviços avançar 7,99% no 
acumulado em 12 meses até outubro, e registrar o segundo maior avanço do IPCA (atrás 
apenas da inflação de alimentos, como já visto). Os preços dos serviços seguem a lógica 
econômica natural de equalização entre oferta e demanda, uma vez que os bens não 
comercializáveis estão imunes à concorrência de produtos importados. Diferentemente 
dos bens comercializáveis, que dividem o mercado com produtos fabricados fora do país 
e, por isso, possuem uma espécie de “teto” para seu preço, os serviços sempre irão 
aumentar de preço quando houver excesso de demanda por eles. 

Naturalmente, o preço dos bens comercializáveis cresce menos do que aqueles 
que não são comercializáveis, e em 2012 não foi diferente. É importante destacar que, 
apesar desta tendência ter sido mantida, observa-se nos últimos meses (de agosto a 
outubro) uma aceleração dos preços dos bens comercializáveis, o que pode ser atribuído, 
em parte, à desvalorização cambial (de 17,5%) que, ao aumentar os preços dos produtos 
importados dá margem à elevação dos preços nacionais. 

Vale lembrar também que no início de 2012 houve uma mudança da ponderação 
do IPCA por conta da nova Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) do IBGE, que 
promoveu um ajuste para baixo da inflação contabilizada no ano. Não há de se fazer 
quaisquer críticas no sentido de incriminar tal mudança. Mas é importante ressaltar que, 
caso ela não tivesse ocorrido, os resultados da inflação seriam ainda mais alarmantes. 
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Gráfico 3.4. Inflação de comercializáveis e não comercializáveis 

(Var. % acumulada em 12 meses) 
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Mantido o cenário atual de pressão de salários e expansão dos gastos do governo, 

a retomada da atividade econômica esperada para o próximo ano tende a potencializar as 
pressões vistas em 2012.   

 

O abandono de um importante aliado 

 
A estratégia de expansão monetária adotada pelo governo americano após a crise 

de 2008, como forma de estímulo à economia, teve continuidade em 2012. O ambiente de 
inflação controlada (o índice de preços ao consumidor variou apenas 2,2% a.a. nos 
últimos doze meses terminados em outubro) permitiu nova adoção de medidas não tão 
ortodoxas de afrouxamento monetário, utilizadas para reativar a economia, conhecidas 
como QE3 (Quantitative Easing III). O objetivo central é a injeção de liquidez no país para 
estimular o consumo doméstico. Mas a consequência direta é a desvalorização do 
câmbio, em função da abundância da moeda americana em circulação. A procura por 
ativos mais rentáveis, num cenário de juros muito baixos (entre 0% e 0,25% a.a.), faz o 
excesso de liquidez se deslocar para economias mais atraentes, como os emergentes e, 
é claro, o Brasil, onde os juros, apesar de terem sofrido queda acentuada no ano, ainda 
são superiores na comparação com diversos países.  

O fluxo de recursos faz a moeda americana se desvalorizar, enquanto sofrem 
pressões de valorização as moedas emergentes. Assim, de uma só vez, a autoridade 
monetária estimula o consumo, promove a competitividade dos produtos americanos e o 
aumento das exportações. A diferença é que agora essa nova flexibilização (QE3) não 
tem prazo para encerrar.  

Este não é necessariamente um cenário ruim para o Brasil. Se por um lado a 
valorização do Real reduz a atratividade dos produtos brasileiros no mercado 
internacional, por outro, auxilia no controle da transmissão dos preços internacionais de 
commodities para o mercado interno. Quando o câmbio é flutuante, a elevação desses 
preços internacionais é perfeitamente compensada pela valorização do Real (que decorre 
do aumento das exportações brasileiras desses produtos), fazendo com que seus preços 
denominados em Reais se elevem de forma mais amena, o que se traduz em menos 
pressões sobre a inflação.  
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Exemplo disso foi visto entre os anos de 2006 e 2010. Enquanto que os preços 
internacionais das commodities cresceram 34,9%, os preços em Reais tiveram um 
crescimento de apenas 9,3%, porque o Brasil, exportador líquido dessas commodities, viu 
sua moeda apreciar 19,2% no período. A valorização do Real é, portanto, um aliado à 
política monetária na estabilização da economia. 

Entretanto, nos últimos meses, não temos visto um câmbio que flutue para 
equalizar os preços internos e internacionais. É clara a preferência do atual Governo pelo 
crescimento de curto prazo em detrimento da estabilidade de preços. Para isso, com 
vistas a impulsionar as exportações de manufaturados, deixou claro que sustentaria a 
taxa nominal de câmbio em um nível depreciado em relação ao patamar vigente nos 
últimos anos. O resultado final dessa política é uma economia mais competitiva, e isso é 
bom. Entretanto, torna mais custoso o controle da inflação. 

Esse esforço nada mais é do que a escolha do câmbio como mais um instrumento 
de política econômica, e sua consequência direta é a existência de um componente a 
mais pressionando os preços internos. Se desde 2010 os preços das commodities em 
Reais seguiam a tendência dos preços internacionais, porém em menor magnitude, o 
processo de desvalorização do Real visto a partir de fevereiro de 2012 fez os preços 
internos desses produtos se descolarem da evolução do preço praticado em Dólares, o 
que se traduz em maiores pressões inflacionárias internas.  

 
Gráfico 3.5. Índice de preços de commodities (CRB) 

 
Número índice 

(Jan/2010=100) 
Variação anual dos preços 
(Var. % em 12 meses – novembro) 

117,1 

100,0 

124,0 

ja
n/

10

m
ar

/1
0

m
ai

/1
0

ju
l/1

0

se
t/1

0

no
v/

10

ja
n/

11

m
ar

/1
1

m
ai

/1
1

ju
l/1

1

se
t/1

1

no
v/

11

ja
n/

12

m
ar

/1
2

m
ai

/1
2

ju
l/1

2

se
t/1

2

no
v/

12

CRB (US$) CRB (R$)  

24,6

11,4

-4,9

0,3

-0,7

11,0

2,1
6,7

2009 2010 2011 2012

CRB (US$) CRB (R$)
 

 Fonte: CRB. Elaboração: FIERGS/UEE.  Fonte: CRB. Elaboração: FIERGS/UEE. 
 
 

Menor taxa de juros da história 
 

O ano de 2012 iniciou em meio a um ciclo de redução da taxa básica de juros da 
economia. Em agosto de 2011, o Banco Central apostou no aprofundamento da crise 
europeia que, segundo a instituição, geraria impactos fortes sobre a economia brasileira. 
Ao longo do ano as evidências mostraram que a aposta da autoridade monetária estava 
certa. Houve, de fato, um prolongamento dos impasses vividos na Europa, cujos efeitos 
foram sentidos por diversas economias. A atividade econômica mundial arrefeceu, e este 
quadro não foi diferente no Brasil.  

A decisão pela flexibilização da política monetária para criar estímulos de 
investimentos para as empresas e de consumo para as famílias prevaleceu em 7 das 8 
reuniões do ano do Comitê de Política Monetária do BCB (COPOM). O fato de essas 
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decisões terem sido tomadas em um ambiente de pressão sobre os preços evidenciou a 
nova diretriz da autoridade monetária, de maior tolerância à inflação em favor do 
crescimento. Diretriz esta que está completamente compatível com a principal bandeira 
do Governo Dilma: a busca pela redução dos juros praticados no Brasil, de forma a torná-
los compatíveis com as taxas praticadas internacionalmente.  

Essa é uma bandeira realmente importante para o País. A anomalia de juros 
altíssimos no Brasil era até mesmo difícil de ser explicada e se configurava, sem dúvidas, 
como um custo de oportunidade elevado para quem pensava em investir no País. 
Entretanto, o que assusta é a forma imperiosa que a solução do problema assumiu, e o 
envolvimento direto da autoridade monetária, que em tese deveria ser completamente 
independente. 

 A Selic cedeu 5,25 p.p. desde o início do ciclo de queda (agosto de 2011), mas a 
transmissão de seus efeitos na economia real não foi perfeita, como esperava o Governo. 
A indústria brasileira permaneceu estagnada e o PIB cresceu a taxas muito baixas nos 
primeiros nove meses do ano.  

 
A desaceleração econômica fez o Governo, além de reduzir a taxa de juros de 

longo prazo (TJLP) de 6% a.a. para 5,5% a.a., apostar também na redução dos spreads 
bancários para fazer com que os juros mais baixos chegassem ao consumidor final e às 
empresas. O método para isso foi a imposição aos bancos públicos de redução imediata 
das taxas cobradas sobre os financiamentos. 

Para não perderem parcelas importantes do mercado, os bancos privados 
seguiram na mesma linha, reduzindo suas taxas aos mesmos moldes que foram feitas as 
reduções na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. E permaneceram fazendo 
isso a cada rodada de cortes feita pelos bancos públicos, o que resultou numa queda de 
4,9 p.p. do spread bancário no ano (até outubro).  

 
 
 
 
 

Gráfico 3.6. Evolução da meta para Selic 
(Variação % ao ano) 
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 Fonte: BCB. Elaboração: FIERGS/UEE. 
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O impacto potencial de tal medida é a ampliação do consumo pela via da expansão 

ainda maior do crédito.  De fato, o comprometimento das famílias com o pagamento dos 
serviços de suas dívidas parece ter estabilizado nos últimos meses, depois de um período 
de forte aumento no final de 2011. Mas há de se destacar que existe hoje um espaço 
reduzido para a ampliação do crédito, porque o valor das dívidas das famílias vem 
aumentando substancialmente nos últimos tempos, e corresponde atualmente a quase 
metade de sua renda anual.  

 
Gráfico 3.8. Comprometimento de renda 

das famílias com o serviço da dívida 
com o SFN 

(%) 

Gráfico 3.9. Endividamento das 
famílias com o SFN em relação à renda 

acumulada dos últimos doze meses 
(%) 
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É importante lembrar que todo esse mecanismo não fez os juros efetivamente 

pagos pelos tomadores de crédito cederam na mesma proporção que a queda da Selic. 
Enquanto que esta cedeu 5,25 p.p. desde agosto de 2011, o que significa que a taxa atual 
representa 60% da taxa vista naquele período, a taxa média das operações de crédito à 
pessoa física, atualmente em 35,35%, representa hoje 77% daquela vista em agosto de 
2011, de 46,18%. 

 

Gráfico 3.7. Spread bancário 
(Variação % ao ano) 
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 Fonte: BCB. Elaboração: FIERGS/UEE. 
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Esse cenário faz com que o nível de inadimplência não ceda. A taxa que iniciou o 
ano em 7,6% para pessoas físicas está atualmente em 7,9% (outubro). Assim, as 
reservas dos bancos para cobrir as prováveis perdas com clientes que dão calotes 
aumentaram, pressionando o tamanho do spread. Ao contrário do que se imagina, o 
spread bancário não representa apenas o lucro dos bancos. Parte dele é destinada para 
custear despesas administrativas, como salários de funcionários, manutenção das 
agências, entre outros. E outra parte é utilizada para fazer os depósitos compulsórios 
exigidos pelo Banco Central, e para subsidiar os créditos no Fundo Garantidor de Crédito 
(FGC). Uma terceira parcela é utilizada para o pagamento dos impostos e outra se 
destina a compor uma margem de provisão contra calotes. 

 

 
A despeito das flutuações naturais dessa taxa, o novo patamar do spread deverá 

prevalecer por um bom período de tempo, caso não haja nenhuma redução da carga 
tributária por parte do governo, ou redução da margem líquida dos bancos, dado que a 
taxa de inadimplência mostra resistência à baixa. 

 
Perspectivas para 2013 

 
Para o próximo ano, mantido o cenário atual de pressão de salários, decorrente da 

falta de trabalhadores no mercado de trabalho e do reajuste do salário mínimo esperado 
para ser de 8,86% em 2013, e expansão dos gastos do governo, que seguirão a 
tendência de alta do último ano e ainda terão importantes incrementos para fazer frente 
aos investimentos para a Copa do Mundo que se aproxima; a retomada da atividade 
econômica esperada para o próximo ano (ver seção do PIB Brasil) tende a potencializar 
as pressões sobre os preços vistas em 2012.   

A manutenção dos preços dos combustíveis em patamares baixos quando 
comparados com os preços praticados internacionalmente, imposta pelo Governo para 
que a inflação não se elevasse ainda mais, se tornou incompatível com estrutura de 
produção atual. Sem margem para investimentos, porque os preços mal cobrem os custos 
de produção, a Petrobras está no limite de sua capacidade instalada. Caso não haja um 
reajuste de preços no próximo ano, o próximo passo será o racionamento no curto prazo. 
Tão logo, espera-se que o reajuste de 15% planejado pela empresa se dará no próximo 
ano. 

Gráfico 3.10. Composição do spread bancário – 2010 
(Em%) 
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 Fonte: BCB.  Elaboração: FIERGS/UEE. 
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É bem verdade que para neutralizar este aumento, o Governo anunciou em 
setembro de 2012 um pacote que visa à redução das tarifas de energia elétrica. 
Estimativas1 dão conta de que, com o sucesso nas renovações dos contratos, o projeto 
tem o potencial de reduzir o IPCA em 0,5 p.p, o que, de fato, praticamente neutralizaria o 
possível aumento de 0,6 p.p. decorrente do reajuste de 15% dos combustíveis. 

Entretanto, há chances de que não sejam renovados todos os contratos. Através 
da Medida Provisória No 579, o governo deu pouco tempo para as empresas decidirem 
quanto à renovação de seus contratos que vencem entre 2015 e 2017, e ao mesmo 
tempo, não definiu os valores das novas tarifas e as indenizações referentes às 
amortizações. Os acionistas pressionaram para a não renovação, uma vez que não se 
sabe exatamente as regras do jogo. Estas incertezas, além de comprometerem os 
investimentos em geração e transmissão de energia (o que pode ameaçar o 
abastecimento futuro), põem em risco a pretendida amenização inflacionária para 2013. 

Dito isto, para o cenário base, em que se pese um crescimento da economia de 
3,3%, espera-se que a inflação se deteriore em relação ao atual nível de preços, e se 
estabeleça no patamar de 5,9% a.a, permanecendo acima da meta de 4,5% a.a. A Selic, 
nesse cenário, permanecerá estável, ao nível de 7,25 p.p., até o final do ano. Como o 
Banco Central dispõem de outras ferramentas de política monetária para o controle da 
inflação, como medidas macroprudenciais, aumento do IOF, entre outras, espera-se que 
elas sejam utilizadas antes de uma nova rodada de elevação da taxa básica de juros. 
Dessa forma, a tolerância de desvios da inflação em relação a sua meta, como ocorreu 
em 2012, deve ser mantida no próximo ano. 

No cenário inferior, a Selic também permanecerá no atual patamar de 7,25 p.p., 
mas a retomada da atividade, mais amena, pressionará menos os preços, e a inflação 
permanecerá próxima do patamar verificado em 2012, em 5,5% a.a. 

Caso a atividade econômica se recupere bem em 2013, a pressão sobre os preços 
deverá se intensificar. Acredita-se na possibilidade de uma nova onda de elevação dos 
preços das commodities a reboque da retomada de crescimento dos países emergentes, 
com especial atenção para as agrícolas, cujos preços devem ser repassados mais 
facilmente para a economia doméstica, em função da manutenção do câmbio 
desvalorizado, como visto anteriormente. Vale lembrar que não estão descartados outros 
episódios climáticos adversos em algumas economias do mundo, provocando quebras de 
safras, como a ocorrida nos Estados Unidos em 2012. Assim, para o cenário superior, 
estima-se que a inflação possa bater novamente na banda superior da meta, 6,5% a.a., 
como ocorrido em 2011. Com isso, mesmo que já tenham sido utilizados mecanismos 
alternativos de política monetária, haverá a necessidade de um aumento da taxa de juros 
nominal, que poderá chegar a 8% a.a.  

 

                                                           
1 Utilizando o peso dos combustíveis no IPCA de outubro. 

Tabela 3.2. Perspectivas para os índices de inflação e Selic 
(% a.a.) 

 

Inferior Base Superior
IPCA 6,50 5,45 5,50 5,90 6,50
INPC 6,08 5,93 5,30 5,65 6,60
IGP-M 5,10 7,56 5,20 5,80 6,80
Selic-Over (Média do Período) 11,62 8,65 7,25 7,25 7,41
Selic-Meta (Fim de Período) 11,00 7,25 7,25 7,25 8,00

2011 2012*
Cenários 2013

 
 

  Fonte: IBGE. BCB. * Estimativas: FIERGS/UEE. 
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4. INDÚSTRIA 

 

MAIS UMA VEZ, DECEPÇÃO 

 
A trajetória da indústria brasileira em 2012, mais uma vez, decepcionou. Apesar dos 

estímulos do governo, os problemas estruturais que causam a falta de competitividade, 
em um quadro de excesso de estoques, determinaram que o setor deverá fechar o ano 

em queda. As perspectivas para 2013, contudo, são melhores. Espera-se que a indústria 
brasileira deixe para trás, pelo menos no curto prazo, o atual ciclo recessivo.  
 
 
As estimativas no final do ano passado apostavam em uma expansão da indústria 

brasileira em 2012, após a virtual estagnação verificada até em 2011. Sem descartar uma 
nova onda de importados, tal hipótese se baseava em um arranjo favorável expresso em 
uma conjunção de inúmeros fatores de estímulo – o aumento significativo do salário 
mínimo, alívio monetário, desvalorização cambial, desonerações tributárias, aumento de 
impostos de importação, gastos fiscais elevados em ano de eleições, mercado de trabalho 
aquecido, estoques ajustados e crédito ainda em nível elevado – que deveria fornecer 
combustível suficiente para a indústria voltar a crescer.  

Era previsto também que os estoques excessivos ainda comprometeriam o 
desempenho do setor no primeiro semestre, cenário que, deveria apresentar melhora 
mais consistente apenas a partir da segunda metade do ano, suficientemente robusta 
para indústria encerrar o ano exibindo crescimento. Somente na suposição improvável de 
ruptura no cenário mundial, a indústria brasileira deveria encerrar o ano em queda.  

Todavia, a incapacidade da indústria brasileira de competir com importados, num 
cenário de crise internacional e de demanda doméstica em desaceleração, retardou o 
processo de ajustamento de estoques e desestimulou os investimentos, mantendo o setor 
em uma trajetória declinante durante todo o primeiro semestre de 2012. Na segunda 
metade do ano, como era previsto, à medida que os excessivos estoques eram 
“digeridos”, os incentivos governamentais começaram gradualmente a impulsionar a 
produção do setor. Entretanto, essa retomada foi mais lenta que esperado e, mesmo que 
ganhe alguma força, no final do ano, a indústria brasileira não deixará de apresentar uma 
contração. 

A normalização dos estoques e os sinais indicando a retomada, contudo, apontam 
para um cenário mais otimista para a indústria em 2013. O cenário prospectivo para o ano 
é semelhante ao projetado para a segunda metade de 2012, ou seja, a continuidade do 
processo de recuperação, respondendo mais efetivamente aos estímulos 
governamentais, em um quadro de estoques normalizados. Vale ressaltar que apesar do 
mercado de trabalho apertado, há espaço para aumentar a produtividade no curto prazo, 
visto que os dados evidenciam que a indústria opera com capacidade produtiva e mão de 
obra ociosas.  

O problema, entretanto, é o longo prazo. A indústria brasileira está ganhando 
competividade através de incentivos governamentais que deverão ser, em algum 
momento, retirados. Portanto, esse crescimento dificilmente continuará no futuro. No 
longo prazo, a produtividade é o principal determinante da competitividade, e, portanto, só 
o seu aumento poderá levar a indústria a um crescimento sustentado. Nesse sentido, o 
País precisa solucionar os reais problemas que determinam os altos custos de produção. 
É inadiável a retomada da agenda de reformas estruturais que viabilize um choque de 
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produtividade na economia, dando mais condições à indústria para concorrer com o 
produto estrangeiro. 

O comportamento da indústria brasileira em 2012, bem como as estimativas e 
projeções, será apresentado a partir dos dados dos Indicadores e Sondagem Industriais, 
pesquisas realizadas pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), e da Pesquisa 
Industrial Mensal (PIM/PF), produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).  

Na primeira, quantitativa, realizada mensalmente desde 2003, são gerados 
indicadores de conjuntura - faturamento real, massa salarial, utilização da capacidade 
instalada (UCI), horas trabalhadas na produção e emprego – para 19 setores industriais.  

A Sondagem Industrial é uma pesquisa de opinião empresarial, realizada 
mensalmente desde janeiro de 2010, tendo como objetivo identificar tendência passada e 
futura da indústria para 32 setores industriais. Gera informações para diversas variáveis 
de conjuntura e expectativas, além de identificar os principais problemas enfrentados pelo 
setor. Com base na Sondagem, é ainda calculado o Índice de Confiança do Empresário 
Industrial (ICEI/RS), indicador antecedente utilizado para identificar mudança de 
tendência e auxiliar na previsão do desempenho futuro do setor, bem como seus dois 
componentes: o índice de condições atuais e o de expectativas. 

Por fim, a Pesquisa Industrial Mensal (PIM/IBGE) tem o objetivo de estimar 
mensalmente a produção física. Realizada desde 1991, a pesquisa gera resultados para 
27 setores e 76 subsetores industriais, além da subdivisão em categorias de uso.  
 

As razões para a queda da indústria brasileira em 2012 
 

Diversos fatores explicam a queda da indústria em 2012. Mas antes vale ressaltar 
que, apesar das questões conjunturais, entre as quais se inserem a desaceleração do 
mercado doméstico, a crise mundial, a penetração de importados e o acúmulo de 
estoques, as causas reais da situação difícil pela qual passa a indústria brasileira 
remetem a questões estruturais que minam sua competividade.  

Na realidade, a indústria paga pelo abandono da agenda de reformas estruturais no 
País e a turbulência mundial expõe e potencializa as velhas fragilidades da economia 
brasileira. Nesse sentido, os elementos conjunturais negativos, naturais em cenário de 
crise internacional, são ampliados e a indústria, aberta a concorrência internacional, é o 
setor econômico que mais sofre.  

A indústria brasileira sofreu o impacto do arrefecimento da demanda doméstica, 
intensificado pela maior penetração de produtos importados. Entre outros fatores, a 
desaceleração da economia brasileira em 2012 ocorreu pela desaceleração do consumo 
doméstico que refletiu da exaustão da capacidade de consumo das famílias, o aumento 
da inadimplência e a desaceleração do crédito.  

A redução dos investimentos, no mesmo sentido, é outro componente importante 
que explica a desaceleração interna e o fraco dinamismo do setor industrial em 2012. 
Além da instabilidade do setor externo, várias medidas de incentivo do governo tem curto 
alcance e prazo de validade, aumentando a incerteza e diminuindo a confiança dos 
empresários quanto ao comportamento da economia e da demanda das empresas no 
futuro. Vale lembrar que decisões de investimentos necessitam de certo nível de 
previsibilidade, portanto, tal incerteza desestimula os investimentos. Além do impacto em 
2012, a queda do investimento diminui o potencial de crescimento futuro do setor. Nesse 
cenário cercado de incertezas, as várias outras medidas tomadas pelo governo para 
incentivar o investimento ainda não surtiram o efeito desejado, pois os empresários não 
estão suficientemente confiantes com o desempenho da economia no futuro. 
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O cenário global também tem sua influência na trajetória de queda do setor em 
2012. A demanda externa segue deprimida por causa da crise internacional e pela falta de 
competividade do setor nos mercados mundiais. A Argentina, em desaceleração 
econômica, enfrentando problemas de financiamento externo e lançando mão de medidas 
protecionistas, restringe igualmente o desempenho industrial brasileiro em 2012, Diante 
desse contexto, as vendas externas caíram 6,7% no acumulado do ano até outubro, 
frente o mesmo período do ano passado. Para a Argentina, essa queda alcançou 20,2%. 

A falta de competitividade do setor industrial levou a um acirramento da competição 
com importados, fazendo com que boa parte da expansão da demanda doméstica em 
2012 fosse suprida por bens importados, inclusive dentro da própria cadeia produtiva. A 
falta de competividade é, sem dúvida, o principal fator que determina o baixo dinamismo 
do setor industrial e não apenas em 2012. Nem mesmo o câmbio nominalmente mais 
desvalorizado foi capaz de solucionar este problema. Além dos entraves estruturais 
tradicionais – o excessivo e complexo sistema tributário, a infraestrutura deficitária, a 
excessiva burocracia e os altos custos de produção –, a evolução do custo do trabalho, 
que ganha relevância, se configura hoje, em um dos principais elementos restritivos da 
competividade. O crescimento do custo do trabalho é resultado da combinação de 
salários crescentes, pela escassez da oferta e pelas políticas salariais expansionistas, 
sem a correspondência da produtividade. A impossibilidade de repasse desse custo aos 
preços devido à competição internacional, agravada pelo excesso de oferta mundial de 
manufaturados, corrói a competitividade da indústria brasileira no âmbito interno e 
externo, especialmente, a dos setores mais intensivos em trabalho e mais expostos à 
concorrência internacional. Nesse contexto, a indústria vê sua margem de lucro se 
deteriorar, gerando impactos negativos na produção, nos investimentos e no 
desenvolvimento de novos produtos. 

Resultado de todos esses fatores restritivos, conjunturais e estruturais, que se 
complementam, a demanda por produtos industriais nacionais ficou abaixo das 
expectativas das empresas e os estoques, que já estavam além do planejado no final de 
2011, continuaram se acumulando em boa parte de 2012. Foram os elevados níveis de 
estoques que retardaram a resposta da atividade industrial aos estímulos dados pelo 
governo. A partir do segundo semestre, o setor começou o processo de normalização de 
seus estoques, que foi finalizado em outubro, fato que deve possibilitar o início de um 
novo ciclo de recuperação ainda no último trimestre. 

Por fim, vale ressaltar, que o País continua sem uma estratégia consistente para 
enfrentar seus reais problemas. As medidas de incentivo governamentais à economia e 
ao setor industrial têm como o foco principal o curto prazo e apenas amenizam a situação 
difícil, que tem como causas mais importantes os entraves estruturais já mencionados. No 
longo prazo, a solução é expandir a produtividade, variável chave que determina o nível 
de competitividade um País. Para isso, a agenda de reformas estruturais tem que ser 
retomada. É inadiável encontrar saídas definitivas para os elevados custos de produzir no 
Brasil.  

Como mercado de trabalho deverá seguir pressionado pelo modelo econômico 
vigente e pela questão demográfica, será necessário um forte aumento da produtividade 
para sustentar um crescimento mais robusto nos próximos anos. Portanto, além do capital 
físico, sobretudo infraestrutura, o investimento em capital humano é essencial. Não há 
como a indústria ser produtiva e, como consequência, competividade sem mão de obra 
qualificada. 

Neste contexto, a evolução da indústria brasileira surpreendeu negativamente mais 
uma vez os analistas, apresentando um desempenho bastante inferior às expectativas no 
final de 2011. De fato, há quase um ano a expectativa de mercado (coletada por pesquisa 
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do Banco Central) era de um crescimento de 3,5% para 2012. No início de novembro 
último, a mesma era de 2,3% negativos. As estimativas da FIERGS eram bem menos 
otimistas na última edição do Balanço, projetando a metade do crescimento previsto pelo 
mercado (+1,7%), mas também foram superestimadas. O setor, mesmo que volte a 
mostrar algum dinamismo no final do ano, não deixará de registrar uma forte queda. 

 

 
 

A indústria brasileira em 2012: indicadores conjunturais 
 
 No ano, os dados da indústria brasileira apresentam uma situação contraditória, 
com o crescimento do faturamento e o recuo dos indicadores associados à produção. 
Esse fenômeno não é novo: já havia ocorrido em 2011. Dois fatores explicam esse 
paradoxo. O primeiro, o acúmulo de estoques indesejados. Nesse caso, a indústria vende 
o excesso de produtos estocados sem a necessidade de aumentar a produção. Uma 
segunda hipótese, mais estrutural, é a diminuição do conteúdo ou até mesmo substituição 
completa de insumos produzidos internamente por importados no processo produtivo. Em 
outras palavras, o setor produz e trabalha menos horas na produção, mas fatura mais. 
Dessa forma, os efeitos dos incentivos governamentais à indústria aparecem mais no 
faturamento e menos na produção, que os sentirá com mais intensidade à medida que os 
estoques excessivos sejam equacionados.  
 Na série dessazonalizada, que permite acompanhar o desempenho marginal 
(mensal) dos indicadores, a produção industrial apresentou uma trajetória declinante até 
maio, quando chegou a acumular redução de 2,4%. A partir de junho a tendência foi 
invertida, levando o setor a uma ligeira recuperação nos quatro meses seguintes (+1,2% 
no acumulado). Ainda assim, em setembro, a produção estava 1,2% abaixo do nível de 
dezembro de 2011. Para situar o leitor a respeito de em que patamar encontra-se a 
indústria brasileira, destaca-se que ela ainda não retornou aos patamares pré-crise e, em 
setembro de 2012, estava no mesmo nível do final de 2009 (4,5% abaixo de seu pico 
mais próximo em meados de 2011).  
 No mesmo contexto, as horas trabalhadas na produção, cujo nível também remete 
aos padrões do final de 2009, apresentaram uma leve reação nos primeiros meses do 
ano, mas desaceleram na sequência, ficando praticamente estagnadas ao longo de 2012.  

Gráfico 4.1. Expectativas de mercado para a produção industrial - Brasil  
(Variação no ano %) 
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 Fonte: Banco Central do Brasil - Expectativas de mercado. 
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 Ainda com base nessa métrica, o faturamento real do setor, por outro lado, seguiu 
a tendência do ano passado e registrou nos nove primeiros meses de 2012, na série 
mensal dessazonalizada, um avanço de 3,0% relativamente a dezembro do ano anterior. 
Nessa base de comparação, o faturamento da indústria brasileira já superou, em termos 
reais, o nível pré-crise.     
 

 
 Se, na margem a evolução do faturamento e da produção demonstraram 
comportamentos distintos em 2012, nas comparações com o ano passado, não foi 
diferente. Contando com efeitos carregamentos negativos de 2011 e sem recuperação na 
margem, a produção industrial e as horas trabalhadas na produção, de janeiro a setembro 
de 2012 frente ao período análogo de 2011, acumulam quedas de 2,0% e 3,5%, 
respectivamente. Por outro lado, o faturamento real, com efeito carregamento de 2011 
positivo e expansão na margem, cresceu, no mesmo período, 3,1%.  
   

 

Gráfico 4.2. Indicadores de conjuntura da indústria – Brasil 
(Índice de base fixa mensal dez2011=100 - dessazonalizado) 
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 Fonte: IBGE/PIM. CNI. 

Gráfico 4.3. Indicadores de conjuntura da indústria - Brasil  
(Variação % acumulada até setembro) 
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 Outro indicador fortemente associado à produção, a utilização da capacidade 
instalada, que mede o grau de ociosidade do setor, apresentou recuo de 0,7% na mesma 
base de comparação. Com um nível médio de 81,2% de ocupação em 2012, a indústria 
tem operado abaixo da capacidade usual. Esse resultado, por enquanto, não justifica 
novos projetos de investimentos. 
 A fraca atividade industrial no país ainda repercute pouco nas variáveis associadas 
ao mercado de trabalho. O nível de emprego está praticamente estável (-0,3%) no 
acumulado de janeiro a setembro, mesmo diante de uma forte redução da produção. A 
pouca oferta de trabalhadores qualificados e a expectativa de uma retomada levam o 
setor a segurar seus empregados pelo maior período de tempo possível. No mesmo 
sentido, a massa salarial, expandiu fortemente, 5,2% no ano, em termos reais, refletindo o 
aperto do mercado de trabalho e o consequente aumento dos salários. 
 

A evolução setorial em 2012 
 
 A análise por categorias de uso, segmentação possível apenas para o indicador de 
produção industrial, revela o caráter disseminado de queda observada no ano. Essa 
divisão se refere ao destino predominante dos principais produtos fabricados pela 
empresa, e classificam-se em: bens de capital, que se destinam aos investimentos, bens 
intermediários, que se caracterizam pela produção de insumos e matérias primas para a 
própria indústria, e bens de consumo durável e não/semi duráveis, direcionados ao 
consumidor final. 
 Dessa forma, das cinco categorias investigadas, a fabricação de bens de capital (-
12,4%) registrou a queda mais expressiva no acumulado do ano até setembro. A redução 
da fabricação desses produtos destinados aos investimentos refletiu, sobretudo, a queda 
de bens de capital para transporte, caminhões, caminhão-trator para reboques e semi-
reboques, chassis com motor para caminhões e ônibus e veículos para transporte de 
mercadorias. A contração na produção de bens de capital repercute as incertezas com 
relação à conjuntura nacional e internacional que inibem as decisões de investimento. 
Além disso, a mudança na legislação de emissão de poluentes para ônibus e caminhões 
em janeiro de 2012 foi um elemento importante para esse desempenho negativo, pela 
concentração da produção no ano passado.  
 A produção de bens intermediários recuou 2,2% no índice acumulado dos nove 
meses de 2012, pressionada pela redução de insumos industriais básicos. A categoria de 
uso sente os efeitos na cadeia produtiva da redução da atividade industrial no país, a forte 
concorrência com importados e a desaceleração mundial. 
 Bens de consumo duráveis, com queda de 6,2%, no mesmo período, repercutiu a 
redução da produção de telefones celulares, fornos de micro-ondas, automóveis e 
motocicletas. Esse grupo de mercadorias, alvo principal das ações do governo, sentiu, no 
plano interno, os efeitos do nível elevado de estoques, do aumento da inadimplência, da 
desaceleração do crédito e do endividamento das famílias, e, no plano externo, a redução 
das exportações.  
 Por fim, bens de consumo semi e não duráveis, fortemente associado à renda e ao 
emprego, assinalou variação negativa de 0,6%, repercutindo as quedas na produção de 
alimentos, calçados e vestuário. Esse comportamento contraditório, diante das baixas 
taxas de desemprego e da expansão salarial, reflete uma conjunção de diversos fatores 
negativos. No âmbito interno, a forte concorrência com importados e o comprometimento 
da renda das famílias com bens duráveis. No mesmo sentido, a queda na safra do açúcar 
derrubou a industrialização do produto afetando o setor de alimentos. Por fim, houve uma 
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redução na produção e das vendas externas de carnes de frango devido ao forte aumento 
nos custos, em especial, da ração animal.  

 
 Nas demais desagregações da produção industrial, da mesma forma, a queda é 
generalizada. As taxas negativas se espalharam por 17 dos 27 setores, por 48 dos 76 
subsetores e por 59,6% dos 755 produtos investigados pelo IBGE de janeiro a setembro 
de 2012 ante o período análogo do ano passado.  
 Entre os setores, o de Veículos automotores, com queda de 15,4%, fornece a 
maior influência negativa para o desempenho global da indústria brasileira. O setor 
explica a metade da queda da produção industrial nacional, impactado pelas fortes 
reduções do subsetor de produtos voltado ao investimento, como caminhões e ônibus, 
inclusive motores (-38,0%) e carrocerias e reboques (-14,5%), impactando também a sua 
cadeia produtiva como peças e acessórios para veículos (-11,0%).  
 Foi importante para esse desempenho, a mudança na legislação de emissão de 
gases poluentes para ônibus e caminhões em janeiro de 2012. O aumento de preços 
previsto com essa medida determinou uma antecipação da produção e das vendas em 
2011. Os automóveis, camionetas e utilitários (incluído motores), voltados ao consumidor 
final, também registrou queda (-5,2%), mesmo com a redução do Imposto sobre 
Produtores Industrializados (IPI), na esteira da desaceleração no crédito, do aumento na 
inadimplência e do maior comprometimento de renda das famílias com dívidas. Outro 
fator relevante foi o aumento do protecionismo na Argentina, através das medidas de 
restrição das importações que diminuiu as exportações do setor para o País vizinho.         
O alto nível de estoques registrado ao longo do ano também prejudicou o desempenho do 
setor. 
 

Gráfico 4.4. Produção industrial – categorias de uso  
(Var % acumulada até setembro) 
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 Fonte: IBGE/PIM. 

Tabela 4.1. Produção Industrial – Veículos automotores e subsetores 
(Var % acumulada até setembro) 

 Variação 

%  
Caminhões e ônibus, inclusive motores -38,0
Carrocerias e reboques -14,5
Peças e acessórios para veículos automotores -11,0
Automóveis, camionetas e utilitários, incl.motores -5,2
Veículos automotores -15,4  

 Fonte: IBGE/PIM. 
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  No mesmo sentido, os setores de Alimentos (-3,5%) também forneceu impacto 
negativo relevante para o resultado global. A queda na produção de alimentos derivou, 
principalmente, da menor produção de açúcar (-21,4%), cuja safra de cana enfrentou 
condições climáticas adversas, com impactos no refino e, por extensão, na exportação. O 
mesmo ocorreu com o segmento de abate de aves e preparação de carnes (-8,4%). Esse 
último segmento e o de alimentos para animais (-6,3%) sofreram também os reflexos da 
elevação dos preços da ração animal, desestimulando o abate. Além disso, houve uma 
redução nas vendas externas para o Irã em razão das incertezas causadas pela 
instabilidade política.  
 

 
 O setor de Material eletrônico aparelhos e equipamentos de comunicações (-
16,3%) forneceu o terceiro maior impacto negativo na produção industrial brasileira em 
2012, em resposta ao forte recuo das exportações do setor. A queda reflete a menor 
produção de telefones celulares e aparelhos de comutação para telefonia. O setor 
também esteve fortemente estocado ao longo do ano. 
 A redução de Máquinas e equipamentos (-4,1%) no acumulado do ano, fortemente 
associado à produção de bens de capital, refletiu a queda nos investimentos no País. 
Apesar dos juros subsidiados do programa de financiamento de máquinas e 
equipamentos do BNDES, o PSI, assim como o incentivo da depreciação acelerada, só a 
produção de bens de capital para agricultura, caso de tratores e colheitadeiras, está 
positiva, em resposta à grande safra agrícola nacional e ao crescimento da renda no 
campo. Por outro lado, a fabricação de máquinas e equipamentos para extração mineral e 
para construção recuou 14,9%, em especial, de carregadoras-transportadoras. No mesmo 
sentido, a redução da produção de aparelhos ou equipamentos de ar condicionado para 
uso central afetou o desempenho do segmento de máquinas e equipamentos para fins 
industriais e comerciais, que recuou 5,5% no período. 
 
 
 
 
 

Tabela 4.2. Produção Industrial – Alimentos e subsetores 
(Var % acumulada até setembro) 

 Variação %  

Fab. e refino de açúcar -21,4
Abate de aves e prep. de carnes -8,4
Alimentos para animais -6,3
Refino óleos veg. e fab.de marg. -5,0
Abate de bov. e suínos e prep. carnes -3,5
Resfriam. e prep. do leite e laticínios -1,2
Fabricação de café -0,4
Óleo de soja em bruto 0,5
Cons.  frutas e legumes, molhos e cond. 1,0
Outros produtos alimentícios 1,9
Beneficiamento de arroz 2,8
Moagem de trigo 5,7
Alimentos -3,5  

 Fonte: PIM/IBGE. 
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 Por fim, a queda da metalurgia básica de 4,1% nos primeiros nove meses do ano 
deriva das dificuldades com câmbio e com a desaceleração mundial que elevou estoques, 
reduziu a exportação e acirrou a competição com importados. Do ponto de vista de seus 
subsetores, a redução reflete as fortes quedas na Fabricação de peças fundidas de ferro 
(-14,2%) e Ferro-gusa, ferroligas e semiacabados de aço (-10,9%). 
 

 
 Por outro lado, entre os dez setores industriais que registram crescimento na 
produção em 2012, as maiores contribuições foram fornecidas por Refino de petróleo e 
produção de álcool (+4,3%), Outros produtos químicos (+3,9%) e Outros equipamentos de 
transporte (+7,7%). 
 O crescimento do setor de Refino de petróleo e álcool reflete o aumento da 
demanda em razão da maior frota de veículos. A estabilidade dos preços domésticos dos 
combustíveis derivados de petróleo também impulsiona o subsetor, em especial a 
gasolina automotiva. Isso, entretanto, cria um desestimulo a produção de Álcool (-14,1%), 
sem competividade ante a gasolina no mercado interno. 
  

  
 A maior produção do setor Químico no ano, que produz grande parte matérias-
primas para diversas cadeias industriais, derivou, especialmente, da safra agrícola 
nacional e do crescimento da construção civil, que impulsionaram a produção de 
defensivos agrícolas (+21,1%), especialmente herbicidas para uso na agricultura, e tintas, 

Tabela 4.3. Produção Industrial – Máquinas e equipamentos e subsetores 
(Variação % acumulada até setembro) 

 Variação 

%  
Máq. e equip. para extração mineral e para construção -14,9
Máq. e equip. para fins industriais e comerciais -5,5
Tratores, máqu. e equip. agrícolas, incl. peças e acessórios 2,6
Máquinas e equipamentos -4,1  

 Fonte: IBGE/PIM. 

Tabela 4.4. Produção Industrial – Metalurgia básica e subsetores 
(Var % acumulada até setembro) 

 Variação 

% 
Peças fundidas de ferro -14,2
Ferro-gusa, ferroligas e semiacabados de aço -10,9
Metalurgia -4,1  

 Fonte: IBGE/PIM. 

Tabela 4.5. Produção Industrial – Refino de petróleo e Álcool 
(Var % acumulada até setembro) 

 Variação 

%  
Álcool -14,1
Refino de petróleo 5,8
Refino de Petróleo e álcool 4,3  

 Fonte: IBGE/PIM. 
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vernizes e produtos afins (+6,6%). O crescimento do subsetor de Perfumaria e cosmético, 
voltado especialmente ao mercado doméstico, se beneficia do maior nível de renda e do 
consumo interno. O desaquecimento da atividade industrial e a forte concorrência com 
importados reduziram a produção de químicos inorgânicos (-7,3%) e diversos (-1,6%). 
  

 
 A maior produção do setor de Outros equipamentos de transporte, reproduz a 
grande expansão dos subsetores de construção e montagem de aeronaves (+16,0%) e 
construção de embarcações (+10,5%), sendo produtos típicos de longo processo de 
produção e sob encomenda. 
 

Fonte: IBGE/PIM. 
  
 Os Indicadores Industriais da Confederação Nacional da Indústria (CNI) completam 
as informações do IBGE sobre a produção física industrial, de forma a exibir um 
panorama mais completo acerca da evolução da atividade manufatureira. 
 No caso do faturamento real, o crescimento no ano repercute o desempenho 
positivo em 13 dos 19 principais setores da indústria brasileira. A expansão de 34,5% do 
faturamento do setor de celulose e papel explica boa parte desse comportamento. Além 
disso, outros setores que têm puxado o crescimento são os ligados à fabricação de bens 
de consumo duráveis, como Máquinas, aparelhos e materiais elétricos (+17,0%), Material 
eletrônico e de comunicações (+18,5%) e os bens de capitais como Máquinas e 
equipamentos (+13,9%). Os destaques negativos foram os setores Outros equipamentos 
de transporte e Veículos automotores, cujos faturamentos diminuíram 11,5% e 2,9%, 
respectivamente, no período, e forneceram os principais impactos negativos sobre o total 

Tabela 4.6. Produção Industrial – Outros produtos químicos e subsetores 
(Var % acumulada até setembro) 

 Variação 
% 

Químicos inorgânicos -7,3
Químicos diversos -1,6
Adubos e fertilizantes -0,7
Sabões, sabon, det. e prod. limpeza 3,3
Petroquímicos 3,9
Resinas e elastômeros 6,4
Tintas, vernizes e produtos afins 6,6
Artef. de perfumaria e cosméticos 8,0
Defensivos agrícolas 21,1
Outros produtos químicos 3,9  

 Fonte: IBGE/PIM. 

Tabela 4.7. Produção Industrial – Outros equipamentos de transportes e 
subsetores 

(Var % acumulada até setembro) 
 Variação 

%  
Outros veículos e equip. de transporte -17,4
Construção e montagem de vagões ferroviários -0,4
Construção de embarcações 10,5
Construção e montagem de aeronaves 16,0
Outros equipamentos de transporte 7,7  
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da indústria. Vale lembrar os motivos do aparente paradoxo entre a expansão do 
faturamento e a queda da produção física: a venda de estoques e a crescente 
substituição de insumos nacionais por importados. 
 Demonstrando também perfil generalizado de quedas, a comparação das horas 
trabalhadas na produção e da utilização da capacidade instalada nos primeiros nove 
meses de 2012 em relação ao mesmo período de 2011, é importante para analisar o 
quadro geral de perspectivas dos diversos ramos da indústria. Dos 19 setores 
pesquisados, apenas 5 registraram crescimento nas horas trabalhadas na produção, 
sendo quatro inferiores a 1% e o mais expressivo observado no setor de Produtos 
químicos (+3,8%). As maiores quedas foram apresentadas pelas indústrias de Material 
eletrônico (-7,8%), Produtos de metal (-6,8%), Têxteis (-6,6%), Couros e calçados (-6,3%) 
e Outros equipamentos de transporte (-5,7%).  
  

 
 No caso da UCI, novamente, o aumento da ociosidade ocorreu em 13 dos 19 
setores pesquisados. Dessa forma, há margem ociosa para operar em diversos 
segmentos, sobretudo, nas indústrias de Madeira (grau médio de 72,9%), Material 
eletrônico e de comunicação (grau médio de 74,7%), Alimentos e bebidas (grau médio de 
77,2%) e Produtos de metal (grau médio de 79,7%). 

Tabela 4.8. Indicadores selecionados – setores industriais 
(Var % acumulada até setembro) 

Faturamento 

real

Horas 

trabalhadas 

na produção

Emprego

Massa 

salarial

UCI          

(Grau médio)

UCI

Produção 

física
Indústria Extrativa - - - - - - -0,7
Alimentos e Bebidas 2,2 0,3 1,5 11,4 77,2 -1,9 -
Alimentos - - - - - - -3,5
Bebidas - - - - - - 1,6
Fumo - - - - - - -15,3
Têxteis 1,6 -6,6 -3,8 -3,0 81,2 0,2 -5,1
Vestuário 3,0 -4,6 2,8 8,5 81,7 -0,7 -11,2
Couros e calçados -3,1 -6,3 -3,9 0,0 83,4 -2,4 -5,1
Madeira 12,8 -5,0 -4,1 4,5 72,9 4,0 7,5
Papel e celulose 34,5 -0,6 0,1 4,8 88,2 0,6 1,1
Edição e impressão 6,2 0,7 -0,8 -3,3 81,1 0,2 -5,4
Refino e álcool -0,2 0,4 1,7 9,7 85,9 -0,9 4,3
Farmacêutica - - - - - - 0,0
Perf., sabões, deterg. e prods. de limp. - - - - - - 5,5
Outros químicos - - - - - - 3,9
Produtos químicos 2,0 3,8 2,6 2,0 82,3 0,2 -
Borracha e plástico 0,1 0,5 -1,2 6,7 81,7 -1,1 -3,2
Minerais não metálicos 0,1 -0,9 -0,8 5,6 83,6 -1,7 -0,8
Metalurgia básica -1,0 -1,1 0,2 1,9 84,4 -4,1 -4,8
Produtos de metal -2,0 -6,8 -7,2 -7,3 79,7 -1,6 -1,8
Máquinas e equipamentos 13,9 -2,8 0,9 0,7 80,1 -0,6 -4,1
Máq.escritório e equip. de informática - - - - - - -13,0
Máq., apar. e mat. elétricos 17,0 -0,9 1,5 20,0 82,9 -0,4 -7,5
Mat. eletrônico e comunic. 18,5 -7,8 -3,9 18,6 74,7 -3,0 -16,3
Equip. de instrum. médico-hosp., ópt. - - - - - - 1,0
Veículos automotores -2,9 -3,9 -0,1 7,5 85,2 -4,1 -15,4
Outros equip. de transporte -11,5 -5,7 4,0 7,2 84,5 -7,9 7,7
Mobiliário - - - - - - 1,2
Diversos - - - - - - -12,5
Móveis e diversas 1,0 -1,4 -1,1 2,1 83,8 0,0 -  
 Fonte: CNI. IBGE/PIM. 
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 As indústrias de Produtos de metal (-7,2%), de Material eletrônico e de 
comunicação (-3,9%), de Têxteis (-3,8%) e de Couros e calçados (-3,9%) apresentaram 
os maiores impactos negativos no resultado global entre os onze (de dezesseis) que 
diminuíram o nível emprego, no acumulado do ano em comparação com o mesmo 
período do ano passado. Por outro lado, os destaques, entre os setores que abriram 
vagas na mesma base de comparação, foram Vestuário e acessórios (+2,8%), Alimentos 
e bebidas (+1,5%) e Máquinas e material elétrico (+1,5%). 
 Por fim, o impacto do aumento dos custos salariais foi disseminado setorialmente. 
De fato, o crescimento da massa salarial nos primeiros nove meses de 2012 ocorreu em 
15 dos 19 setores de atividade analisados. Exerceram as influências mais significativas no 
total da indústria os aumentos salariais apresentados pelos setores de Alimentos e 
bebidas (+11,4%), de Máquinas e material elétrico (+20,0%) e Material eletrônico e de 
comunicação (18,6%). Do lado das influências negativas, os destaques foram as quedas 
dos salários pagos pelas indústrias de Produtos de metal e Têxteis, de 7,3% e 3,0%, 
respectivamente. A tabela 4.8 a seguir, apresenta o desempenho setorial para os 
principais indicadores associados à indústria pesquisados no ano de 2012. 

 
A percepção dos empresários 
  
 O cenário desfavorável para a indústria brasileira descrito até aqui encontra 
amparo no sentimento dos empresários do setor, captado pela Sondagem Industrial 
(CNI). Os dados confirmam o fraco desempenho, mas também sustentam a expectativa 
de recuperação gradual ao longo da segunda metade do ano. 
 O Índice de Confiança do Empresário Industrial Brasileiro (ICEI) não apresentou 
uma trajetória definida em 2012. O índice iniciou e atravessou o ano moderado, girando 
em torno dos 56 pontos, numa escala de 0 a 100, mantendo-se em patamar inferior ao 
sentimento vigente em 2011 e à sua média história. Em julho de 2012, a contração da 
atividade arrefeceu o ânimo dos empresários levando o indicador ao seu patamar mínimo, 
(52,4 pontos). A partir de então, com os incentivos dados pelo governo ao setor e a 
redução dos estoques, a confiança do empresário começou a apresentar os primeiros 
sinais de reação. No mês de novembro, o indicador alcançou os 57,6 pontos. Embora seja 
o mais alto do ano, não representa euforia. Dessa forma, como um indicador antecedente, 
o resultado confirma o prognóstico de uma retomada gradual nos próximos meses.  
 

 

Gráfico 4.5. Índice de confiança do empresário industrial – transformação - Brasil  
(Em pontos) 
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 A baixa confiança foi generalizada ao longo do ano, sobretudo, nos setores de 
Veículos automotores (média até novembro de 51,6 pontos), Madeira (52,4), Borracha 
(53,1), Material plásticos (53,4), Têxteis (53,7), Informática, eletrônicos e ópticos (53,7), 
Couros e artefatos (53,8) e Metalurgia (54,2). Por outro lado, os empresários que se 
mostraram mais confiantes em 2012 foram dos setores de Limpeza e perfumaria (média 
de 61,2 pontos), Farmacêuticos (61,0), Impressão e reprodução (59,6), Alimentos (58,6) e 
Minerais não metálicos (58,5).  
 Tomando como base a última pesquisa em novembro, os setores que 
apresentavam maiores níveis de confiança eram Farmacêuticos, Limpeza e perfumaria e 
Bebidas. Vale destacar o retorno da confiança no penúltimo mês do ano nos segmentos 
de Máquinas e equipamentos, Veículos automotores, Alimentos e na Metalurgia.  

  
 Condicionada pelo comportamento de seus dois componentes – Indicador de 
condições atuais e indicador de expectativas – o ICEI teve na avaliação sistematicamente 
negativa das condições atuais um papel importante para explicar a evolução da confiança 
dos empresários. 
 De fato, a percepção de deterioração das condições atuais foi preponderante ao 
longo do ano e disseminada entre as empresas. Com um patamar médio anual de 46,7 
pontos, numa escala de 0 a 100, as condições atuais evoluíram negativamente com o 
passar dos meses e atingiram o pior momento em julho com 42,3 pontos. O índice foi 
impactado, principalmente, pela grande parcela de empresários que percebiam uma 
deterioração das condições da economia brasileira, cujo indicador específico atingiu 39 
pontos, valor mais baixo desde abril de 2009. Em julho, nada menos do que 45,5% dos 
empresários reportavam uma piora nas condições da economia brasileira.  
 A partir de agosto, contudo, houve uma melhora relativa nas condições atuais, com 
o indicador geral gradualmente aproximando-se da linha neutra, alcançando-a em 

Tabela 4.9. Índice de confiança do empresário industrial e componentes – indústria 
de transformação – Brasil  

(em pontos) 
Condições 

atuais
Expectativas Confiança

Alimentos 52,3                63,7                59,9                  
Bebidas 54,0                64,1                60,7                  
Fumo 49,0                59,8                56,2                  
Têxteis 48,1                60,6                56,4                  
Vestuário 49,4                61,9                57,8                  
Couros e artefatos 45,8                58,5                54,3                  
Calçados e suas partes 49,2                57,1                54,4                  
Madeira 46,6                54,0                51,6                  
Celulose e papel 55,0                59,9                58,3                  
Impressão e reprodução 53,5                63,2                60,0                  
Derivados do petróleo 55,0                60,6                58,7                  
Biocombustíveis 44,4                58,7                53,9                  
Químicos 53,1                61,7                58,8                  
Limpeza e perfumaria 53,4                67,2                62,4                  
Farmacêuticos 54,4                67,4                63,1                  
Borracha 49,8                60,6                57,0                  
Material Plástico 50,1                63,1                58,8                  
Minerais não metálicos 50,0                64,4                59,7                  
Metalurgia 47,1                63,0                57,7                  
Produtos de metal 50,1                59,9                56,7                  
Informática, eletrônicos e ópticos 47,4                58,9                55,1                  
Máquinas e materiais elétricos 55,2                61,7                59,5                  
Máquinas e equipamentos 48,9                61,2                57,1                  
Veículos automotores 49,3                57,2                54,6                  
Outros equipamentos de transporte 43,3                60,7                54,9                  
Móveis 50,3                57,9                55,4                  
Produtos diversos 48,2                61,9                57,3                  
Manutenção e reparação 39,5                56,1                50,6                  

  Indústria de transformação 50,1                  61,3                  57,6                   
 Fonte: CNI. 
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novembro. Era a primeira vez em 20 meses que o indicador deixara de sugerir condições 
piores. Nesse mês, parcela de empresários que percebia uma piora nas condições atuais 
da economia brasileira recuou para 25%, levando o índice de condições atuais ao valor de 
50 pontos. Apenas na última edição, em novembro, o indicador atingiu a linha divisória 
dos 50 pontos, que separa condições atuais melhores das piores. 
 

 
 Em que pese o cenário predominante de piora nas condições econômicas ao longo 
do ano, em nenhum momento os empresários deixaram de ficar otimistas com o futuro, 
embora tenham se mostrado cautelosos. O índice de expectativas, o segundo 
componente ICEI, evoluiu em 2012 acima da linha divisória dos 50 pontos, que divide 
expectativas positivas, mas abaixo da média de sua histórica, o que sugere moderação. 
   

  
 As expectativas, que iniciaram o ano bastantes positivas, foram mergulhando com 
a demora na desova dos estoques e a redução da atividade, alcançando seu nível mais 
baixo em julho de 2012, 58 pontos. O cenário econômico nacional, mais uma vez, estava 
no centro das preocupações dos empresários naquele momento. A partir de agosto, a 

Gráfico 4.6. Índice de condições atuais e componentes – indústria de 
transformação – Brasil  
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Gráfico 4.7. Índice de expectativas – indústria de transformação 
(em pontos) 
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percepção sobre o futuro da economia e do próprio negócio mudou com a redução dos 
estoques.  
 De fato, o anúncio de novas medidas de incentivos somado a intenção do governo 
de começar atacar questões estruturais renovou o fôlego dos empresários, na esperança 
de diminuir seus custos e aumentar a competividade de seus produtos. O índice de 
Expectativas para indústria de transformação alcançou 62 pontos em novembro, último 
dado divulgado, em linha com o cenário de retomada da atividade industrial nos próximos 
meses. 
 A pesquisa Sondagem Industrial confirmou a conjuntura pouco propícia à atividade 
industrial em 2012. Serão apresentados dois indicadores que resumem o comportamento 
do setor por sua grande associação com a atividade industrial: utilização da capacidade 
instalada em relação ao usual, que considera a UCI comum para o mês, e o nível de 
estoques planejado, que relaciona a quantidade de produtos estocados ao planejado pela 
empresa. Os índices variam de 0 a 100 pontos. Acima de 50, refletem UCI acima do 
normal no mês ou estoques acima do planejado.  
 A utilização da capacidade instalada esteve, em todos os meses do ano, bem 
abaixo do nível usual. O índice em momento algum alcançou a marca dos 50 pontos, que 
representa utilização normal para o período, obtendo um valor médio até outubro de 43,9 
pontos. No final do primeiro semestre, o indicador apontava 41,9 pontos, refletindo a 
grande parcela de empresas (37%) que reportavam atividade produtiva abaixo do normal. 
Porém, como os demais indicadores, a partir de julho o índice iniciou um ciclo de 
recuperação e, em outubro, último dado disponível, chegou ao seu melhor desempenho, 
46,9 pontos, ainda com uma boa parte das empresas (28%) operando abaixo da 
normalidade. Esse resultado evidencia que a indústria brasileira operou abaixo de seu 
potencial e, portanto, há capacidade ociosa para crescer no curto prazo mesmo sem uma 
reação mais intensa dos investimentos. 
 A alta ociosidade em 2012 foi disseminada pela quase totalidade dos setores, com 
destaque para Montagem de veículos (média anual de 38,5 pontos), Manutenção e 
reparação (38,5), Madeira (38,7) e Têxteis (38,7), Outros equipamentos de transporte 
(39,9). Borracha (40,3) e Couros e artefatos (41,3). Apenas o setor de Derivados do 
petróleo (51,3 pontos) utilizou sua capacidade dentro da normalidade. 
 Outro indicativo do desaquecimento industrial, os estoques de produtos finais 
ficaram acima do planejado pelas empresas na maior parte do ano (média de 52 pontos) 
e seu lento processo de escoamento foi praticamente completado no mês de outubro.  
 

  

Gráfico 4.8. Sondagem Industrial - Indicadores selecionados  
(Em pontos) 
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 Os setores superestocados no ano – janeiro a outubro – foram Outros 
equipamentos de transporte (média de 59,3 pontos), Calçados (57,1), Têxteis (55,6), 
Celulose e papel (55,2), Fumo (54,2) e Máquinas e equipamentos (53,7). Os segmentos 
que apresentaram com estoques abaixo do planejado no mesmo período foram 
Manutenção e reparação (média de 44,2 pontos), Impressão e reprodução (44,9), 
Biocombustíveis (45,4), Bebidas (45,9), Extração de minerais metálicos (46,6) e 
Derivados de petróleo (48,1). 
 

  
 Por fim, a Sondagem Industrial, entre diversas outras informações, procura 
identificar, trimestralmente, os principais problemas enfrentados pela indústria nacional. 
Nesse sentido, com larga vantagem sobre os demais itens, a elevada carga tributária, 
problema estrutural do País que compromete a competividade da indústria brasileira, foi 
considerado o obstáculo mais difícil de ser superado pelo setor em 2012, apresentando 
63,8 % das assinalações.  
 A competição acirrada de mercado, refletindo em grande medida a forte penetração 
de importados, manteve-se como o segundo maior problema a ser enfrentado pelo setor 
produtivo nacional, registrando a preferência de 40,9% dos empresários. Na sequência, a 
falta de demanda, em parte substituída por concorrentes externos, que no mesmo período 
do ano passado detinha 25% das assinalações, se dissemina e se consolida em 2012 
entre os grandes problemas a serem enfrentados, com 32% das respostas no total.  

Tabela 4.10. Sondagem Industrial - Indicadores selecionados  
(Outubro 2012 - pontos) 

UCI-usual Estoques 
planejado

Extração de minerais metálicos 51,2           55,0           
Extração de minerais não metálicos 44,8           46,8           
Alimentos 48,7           47,1           
Bebidas 56,8           43,0           
Fumo 42,6           45,3           
Têxteis 45,0           50,6           
Vestuário 48,4           53,1           
Couros e artefatos 45,4           49,4           
Calçados e suas partes 44,9           50,0           
Madeira 40,9           49,1           
Celulose e papel 48,4           52,5           
Impressão e reprodução 48,2           44,0           
Derivados do petróleo 60,0           41,7           
Biocombustíveis 35,4           46,7           
Químicos 49,3           46,5           
Limpeza e perfumaria 53,0           46,7           
Farmacêuticos 51,6           50,0           
Borracha 41,2           58,0           
Material Plástico 51,0           50,4           
Minerais não metálicos 45,1           51,6           
Metalurgia 40,8           53,4           
Produtos de metal 46,5           46,9           
Informática, eletrônicos e ópticos 42,3           50,7           
Máquinas e materiais elétricos 46,8           53,1           
Máquinas e equipamentos 45,3           54,9           
Veículos automotores 44,8           50,0           
Outros equipamentos de transporte 38,1           57,5           
Móveis 45,0           48,6           
Produtos diversos 48,2           54,5           
Manutenção e reparação 36,8           42,3           

  Indústria de Transformação 46,5           49,7           
Indústria extrativa 46,4           49,1           
Indústria geral 46,8           50,5            

 Fonte: CNI. 
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 O alto custo da matéria prima vem adicionar mais um elemento ao quadro de baixa 
competividade, com 26,1% das assinalações. Com a capacidade de repasse restrita pela 
concorrência externa, as indústrias apertam suas margens, com impactos negativos nos 
investimentos e, dessa forma, comprometendo a capacidade de crescimento no médio e 
longo prazo. 
 A falta de trabalhador qualificado completa o cenário de dificuldades enfrentado 
pelo setor em 2012 ao ser assinalado por 25,8% das empresas. De fato, a escassez de 
mão de obra, seja em quantidade, seja em qualificação, se configura num grande 
obstáculo ao desempenho industrial. O sintoma disso é o aumento dos salários, muito 
diferente evolução da produtividade (em declínio), elevando o custo do trabalho e 
comprometendo ainda mais a debilitada competividade do setor. 
   A taxa de juros, com 20,1% das assinalações, segue como um entrave estrutural 
importante para o crescimento do setor. Porém, na esteira do afrouxamento monetário 
ocorrido no país, o item perdeu relevância relativa, diante da emergência de novos 
fatores, ao diminuir 5 pontos percentuais em relação ao ano passado. 
 No mesmo sentido, com a desvalorização do real, a taxa de câmbio também 
perdeu importância relativa e foi considerado um dos principais problemas por apenas 
10,0% das empresas, diminuindo em 5,3 pontos percentuais em relação ao ano passado. 
No terceiro trimestre de 2012, o item alcançou 7,8% das respostas. 
 

 
Perspectivas para 2013 

 
A trajetória da indústria brasileira em 2012, mais uma vez, decepcionou. No lugar 

do modesto crescimento previsto, a indústria brasileira deverá fechar com forte saldo 
negativo. O cenário econômico proposto para 2012, no final do ano passado, tinha como 
fator impulsionador a demanda interna, sustentando, porém, que as incertezas da 
economia mundial e a baixa competividade do setor permaneceriam, assim como uma 
nova onda importados não estaria descartada.  

Nesse cenário, o conjunto de estímulos do governo dado até então seria suficiente 
para dar um novo fôlego à indústria, levando-a ao crescimento projetado. Vale lembrar 

Gráfico 4.9. Principais problemas enfrentados pela indústria – Brasil  
(% médio de respostas dos três primeiros trimestres) 
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que o mesmo cenário indicava um primeiro semestre ainda com grandes dificuldades e 
uma recuperação no segundo, à medida que os estímulos se fizessem sentir com mais 
efetividade e o problema de estoques excessivos fosse equacionado. 

A evolução do setor confirmou o primeiro semestre de dificuldades, mas a indústria, 
pelo menos até o final do terceiro trimestre ( mesmo turbinada com estímulos adicionais), 
ainda não encontrou forças para iniciar uma retomada consistente, que, espera-se, ocorra 
nos últimos três meses do ano.  

Os incentivos não tiveram o impacto que se esperava e os problemas estruturais 
que causam a falta de competitividade da indústria, em um quadro de excesso de 
estoques, de custos crescentes e sem possibilidade de repasse, somada a um cenário 
externo desfavorável às exportações, levarão a uma queda de 2,4% na produção.  

As perspectivas para 2013 em todos os cenários propostos são bem melhores. Em 
nenhum deles há a previsão de contração da produção industrial, devendo, mesmo sem 
não contar com efeito carregamento relevante, recuperar as perdas de 2012. O cenário 
que deverá viabilizar essa previsão não é muito diferente do que foi previsto no ano 
passado. A indústria continuará convivendo com um cenário externo desfavorável e, na 
ausência de soluções para os problemas estruturais, com a competividade debilitada. 
Porém, diferentemente do que ocorreu em 2012, espera-se que os incentivos surtam 
algum efeito e, a partir da equalização dos estoques, ocorrida em outubro, deem  um 
fôlego para deixar para trás o atual ciclo recessivo.  

 No cenário base, com maior possibilidade de ocorrência, a perspectiva é um 
crescimento de 3,3% para a produção física, de 3,8% para o faturamento real. No cenário 
inferior, onde as condições econômicas são mais desfavoráveis, as projeções apontam 
um crescimento menos intenso: produção (+1,5%) e o faturamento (+3,0%).  Por fim, no 
cenário superior, com a situação econômica mais favorável, a retomada ganha 
intensidade, levando o crescimento da produção industrial a 3,9% e do faturamento real a 
4,6%.  As projeções e estimativas para os demais indicadores são apresentados na tabela 
3.4 a seguir. 
 

Tabela 4.11 Previsões para a produção industrial e faturamento 

2011 2012* Inferior Base Superior
Produção
  Indústria extrativa 2,1 -1,4 -1,2 -0,1 1,2
  Indústria de transformação 0,2 -2,5 1,8 3,4 4,5
  Indústria total 0,4 -2,4 1,5 3,3 3,9
Faturamento real
  Indústria de transformação 5,2 3,5 3,0 3,8 4,6

Cenários 2013

 
Fonte: IBGE/CNI. * Estimativa FIERGS/UEE. Previsão FIERGS/UEE 
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5. MERCADO DE TRABALHO 

 

A AMBIGUIDADE DOS RESULTADOS GERA UM APARENTE PARADOXO 

 
Menos empregos foram gerados e, ao mesmo tempo, observou-se uma queda acentuada 
na taxa de desemprego. A análise a seguir mostra que o menor crescimento da oferta de 
mão de obra tem possibilitado que o desemprego siga caindo, independente do grau de 

aquecimento da economia. Esse movimento acende uma luz amarela quanto ao potencial 
de crescimento futuro. 

 
O mercado de trabalho brasileiro apresentou, em 2012, um resultado paradoxal: 

menos empregos combinado com menor taxa de desemprego. Esse movimento foi 
devido, principalmente, pela menor oferta de mão de obra, cujo crescimento foi ainda 
menor do que a demanda por este insumo, permitindo, portanto, que o desemprego 
diminuísse mesmo com o arrefecimento do nível de atividade. 

A baixa taxa de desemprego acende uma luz amarela quanto ao potencial de 
crescimento futuro. A escassez do fator trabalho pode limitar o processo de retomada da 
economia. Para sustentar a expansão econômica nos próximos anos, será necessária, 
cada vez mais, a obtenção de ganhos de produtividade. 

Cabe destacar que essa menor oferta de trabalho tem conduzido a um aumento de 
seu preço. Desta forma, os rendimentos reais seguiram pressionados durante 2012, 
movimento acompanhado pela massa real de salários. Como estes ganhos não estão 
vinculados ao aumento da produtividade, o que se observou foi uma elevação dos custos 
do trabalho e, consequentemente, perda de competitividade. Com relação a 2013, essa 
tendência pode ser agravada, na medida em que a atividade econômica acelere. 

 

Quueemm  tteemm  mmeeddoo  ddoo  ddeesseemmpprreeggoo?? 
 
Nos últimos quatro anos, o Brasil tem experimentado uma queda acentuada da 

taxa de desemprego, movimento tem que ocorrido ininterruptamente, independente dos 
ciclos econômicos. Em 2012, na média entre janeiro e outubro, o indicador verificado foi 
de 5,7%, 0,5 p.p. percentual abaixo do registrado no mesmo período de 2011 e 2,6 p.p. 
abaixo do observado em 2008. 

Esta dinâmica do mercado de trabalho tem impactos sobre a economia. Um 
exemplo é a diminuição do medo do desemprego, sentimento da população captado 
através de uma pesquisa realizada trimestralmente pela Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), cuja redução foi de quase 7,0% nos últimos seis anos (de 2006 a 2012, 
tomando como base o mês de setembro de cada ano). Entre os efeitos advindos deste 
movimento, pode-se destacar a expansão do mercado de crédito e o alongamento do 
prazo dos financiamentos realizados pelas pessoas físicas. 

O movimento do desemprego no Brasil neste ano chama a atenção devido ao fraco 
desempenho da economia. Claramente, em períodos em que a atividade está em 
elevação, a demanda por mão de obra aumenta e, consequentemente, a taxa de 
desemprego cai. Entretanto, não é este o cenário observado em 2012, no qual a 
população ocupada se expandiu apenas 2,0% na média entre janeiro e outubro quando 
comparada com o mesmo período do ano passado. 
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Gráfico 5.1. Taxa de desemprego 

(% médio de jan-out – total das RM’s) 
Gráfico 5.2. Medo do desemprego 
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  Fonte: IBGE/PME. Elaboração: FIERGS/UEE    Fonte: CNI. Elaboração: FIERGS/UEE 
 
 A explicação para a redução contínua do desemprego está nos movimentos de 
oferta de mão de obra. Esta, por sua vez, é mensurada através da população em idade 
ativa (PIA – pessoas com 10 anos de idade ou mais) e da população economicamente 
ativa (PEA – aquelas que estão em idade ativa e que se encontram empregadas ou 
procurando por trabalho). 

A PIA, que entre os anos de 2003 e 2011 se expandia a uma taxa anual média de 
1,6%, apresentou, em 2012, um crescimento de apenas 1,2%. A PEA, que é derivada 
daquela variável, apresentou a mesma tendência.  Enquanto que entre 2003 e 2011 a 
mesma crescia a uma taxa anual média de 1,6%, neste ano registrou expansão de 1,4% 
Desta forma, mesmo com um aumento menos acentuado da população ocupada (a 
mesma crescia a uma taxa média de 2,5% a.a. entre 2003 e 2011), foi possível que a 
taxa de desemprego continuasse diminuindo. 
 

Gráfico 5.3.  Evolução da taxa de desemprego e seus componentes 
(Total das regiões metropolitanas) 
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A análise dos componentes da taxa de desemprego mostra, portanto, que a oferta 

de trabalho tem contribuído largamente na formação deste indicador. Essa evidência 
traz a tona uma importante discussão: se a redução da oferta de trabalho tem feito com 
que o desemprego caia em períodos em que a economia encontra-se estagnada, haverá 
mão de obra suficiente para sustentar um processo de retomada do nível de atividade 
nos próximos anos? 

Cabe ressaltar, neste ponto da discussão, que não apenas a taxa de desemprego 
tem caído como, também, ela se encontra no menor patamar da série histórica. Um 
estudo realizado pelo Banco Central mostrou que a taxa de desemprego natural da 
economia brasileira é de 7,5%, ou seja, o País encontra-se, atualmente, em situação de 
pleno emprego. 
 

O ggrraannddee  ddeessaaffiioo  ppaarraa  oo  ffuuttuurroo 
 

As estimativas populacionais do IBGE sinalizam que o cenário de escassez de 
mão de obra tende a se agravar nos próximos anos. De modo geral, os dados mostram 
que a população brasileira começará a diminuir após 2039. Até lá, o crescimento se dará 
a taxas decrescentes. Além disso, quando as informações são segmentadas por faixa 
etária, nota-se que a população potencialmente ativa (aquela que tem entre 15 e 64 
anos) começará a se reduzir já a partir de 2027. O “bônus demográfico” brasileiro – o 
momento em que a estrutura etária da população atua no sentido de facilitar a expansão 
econômica, ou seja, quando há um grande contingente de pessoas em idade produtiva e 
um menor número de idosos e crianças – terminará em 2023. 

É importante levar em conta as projeções populacionais devido ao fato de que o 
fator trabalho é um dos mais importantes insumos no processo de produção, de modo 
que um menor crescimento da força de trabalho pode representar sérios impactos sobre 
o potencial de crescimento no futuro. 
 

Gráfico 5.4. População 
(Crescimento % anual médio) 

Tabela 5.1. População por faixa etária 
(Crescimento % anual médio) 
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 Claramente, o aumento da quantidade de insumo utilizado na produção não é a 
única forma de expandi-la. Como alternativa, pode-se melhorar a produtividade do fator 
em questão. Entretanto, essa não parece ser uma saída com a qual o Brasil possa 
contar. A baixa qualidade da mão de obra é latente, e prejudica fortemente os setores 
produtivos – como evidenciado pela Sondagem Industrial, realizada trimestralmente pela 
CNI. 

No terceiro trimestre de 2012, na indústria de transformação, 26,3% dos 
empresários alegam que a falta de mão de obra é o principal problema enfrentado pelo 
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setor. Na construção civil, este percentual sobe para 53,7%. Estes percentuais são 
elevados, principalmente em uma conjuntura de desaceleração do nível de atividade. 
 

Percentual de empresários que apontam falta de mão de obra qualificada como 
um dos principais problemas do setor 

Gráfico 5.5. Indústria de transformação Gráfico 5.6. Construção Civil 
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O cenário que se apresenta coloca sérias dúvidas sobre o potencial de retomada 

da economia brasileira. Contudo, há que se ressaltar que o mercado de trabalho 
brasileiro é bastante rígido, o que implica em menor decrescimento do emprego em 
momentos de arrefecimento da atividade econômica. Desta forma, acredita-se que há 
uma “mão de obra ociosa” atualmente empregada, cujo uso será determinante no 
processo de recuperação no curto prazo. 

A análise das séries de produção industrial e emprego, já dessazonalizadas, 
mostra que, para o atual nível em que o segundo se encontra, a produção já foi 2,2% 
maior, sinalizando que este pode ser o potencial de crescimento do setor sem que novas 
contratações sejam realizadas. A margem é, portanto, pequena, e o desafio para o 
futuro, grande. 

Uma das alternativas que o Brasil tem buscado para sanar o problema de mão de 
obra é uma maior abertura à entrada de estrangeiros no mercado de trabalho. Os dados 
do Ministério do Trabalho e do Emprego mostram que, entre janeiro e setembro deste 
ano já ingressaram aqui mais de 55 mil trabalhadores advindos de outros países. Este 
número, embora ainda pequeno em termos absolutos, representa um aumento de 4,7% 
frente ao observado no mesmo período de 2011, e uma expansão de mais de 90% 
frente ao registrado no mesmo período de 2009. 

 

 

Gráfico 5.7. Imigrantes ingressantes no mercado de trabalho formal brasileiro 
(Em mil pessoas – acumulado de janeiro a setembro) 
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 Fonte: MTE/Coordenação Geral de Imigração. Elaboração: FIERGS/UEE. 
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O perfil de imigrantes com visto de trabalho deixa clara a maior carência do País: 
a falta de mão de obra qualificada. Neste ano, do total ingressante, 57,3% possuem 
ensino superior completo ou nível de instrução formal superior a este. Quando são 
agregados aqueles com ensino superior incompleto e ensino médio ou técnico 
profissional, este percentual sobe para 93,3%. 

Além disso, nota-se uma mudança na tendência: enquanto que, em 2009, apenas 
5,7% dos imigrantes vinham em caráter permanente, este percentual subiu para 10,9% 
em 2012 – movimento impulsionado, principalmente, pela longa duração da crise nos 
países desenvolvidos. 

No longo prazo, contudo, a saída para que o País possa manter um alto nível de 
crescimento de forma sustentada é a elevação da produtividade do trabalho. O melhor 
caminho para atingir este objetivo é, sem sombra de dúvidas, a melhoria do sistema de 
ensino brasileiro. O panorama educacional atual mostra que ainda há um longo caminho 
a percorrer. 

Um indicativo da precariedade da educação brasileira é o baixo nível de absorção 
dos conteúdos básicos por parte dos alunos. No 5º ano do ciclo fundamental, apenas 
40% dos estudantes conseguem atingir o nível mínimo adequado para a série em língua 
portuguesa, percentual que cai para 36,3% quando o assunto é matemática. Conforme 
os alunos avançam no ciclo, as dificuldades vão se acumulando, e o óbvio acontece. No 
9º ano, uma quantidade ainda menor de estudantes obtém o aproveitamento mínimo. 
Em língua portuguesa, este é alcançado por apenas 27% dos mesmos, enquanto que 
em matemática este percentual é de 16,9%. 

Em 2010, a CNI realizou uma Sondagem Especial cujo tema era falta de mão de 
obra qualificada. Os resultados revelaram como a deficiência da educação básica pode 
trazer drásticas (e, muitas vezes, irreversíveis) consequências para a formação de 
capital humano do País. Quando os empresários foram perguntados sobre qual era o 
principal entrave que os mesmo encontravam para realizar investimentos na qualificação 
de seus funcionários, 52% daqueles pertencentes à indústria de transformação 
afirmaram ser a má qualidade da educação básica, que não criou as condições mínimas 
para que os indivíduos desenvolvessem maiores capacitações. Na construção civil, este 
percentual é de 41%. 

 

 
Outro indicador que reflete a precariedade do sistema de ensino brasileiro foi 

divulgado recentemente pela The Economist, através da Unidade de Inteligência (EIU). 
O mesmo mostra que o Brasil está em penúltimo lugar no que tange à eficiência do 
sistema educacional, tendo ficado à frente apenas da Indonésia. O cenário vigente, 
corroborado por diversas pesquisas, testes e indicadores, mostra que a reforma 

Gráfico 5.8. Nível de proficiência 
 (Escolas urbanas – sem Federais – % de alunos nos níveis adequado e avançado) 
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educacional no Brasil é cada vez mais urgente. Caso contrário, o crescimento e a 
competitividade futuros estarão seriamente comprometidos. 
 

Nããoo  ffooii  uumm  bboomm  aannoo  ppaarraa  oo  mmeerrccaaddoo  ddee  ttrraabbaallhhoo  
 
 Do ponto de vista do histórico recente, em 2012, o mercado de trabalho não tem 
apresentado números bons no que tange à geração e ao nível de emprego formal. Os 
dados do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE) mostram que, no acumulado entre 
janeiro e outubro deste ano, foram gerados 1,32 milhões novos postos de trabalho. Com 
exceção dos meses de março e julho, todos os saldos mensais foram piores neste ano 
em comparação com o respectivo mês de 2011. Como resultado, o saldo acumulado até o 
momento é 31,7% menor do que o verificado para o mesmo período do ano passado. 
 Claramente, a redução da geração de novos postos de trabalho impacta sobre o 
nível de emprego. Na comparação entre outubro de 2012 e outubro de 2011, nota-se que 
o estoque de trabalhadores formais cresceu 3,5%. A princípio, este não pode ser 
considerado um resultado ruim numa conjuntura em que o produto da economia encontra-
se praticamente estagnado. O que se destaca, entretanto, é que este percentual 
representa uma grande redução não somente em relação à média história (de 5,3% a.a. 
entre 2000 e 2011), mas também frente aos números observados nos últimos anos (com 
exceção de 2009, quando o País foi mais duramente atingido pela crise internacional). 
 
Gráfico 5.9. Geração de empregos formais 

(Em milhões de pessoas – jan-out) 
Gráfico 5.10. Estoque de empregados 

(Variação % – outubro/outubro) 
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Fonte: MTE/RAIS e CAGED. Elaboração: FIERGS/UEE. 
 
 Quando a análise se estende aos setores de atividade econômica, nota-se que o 
resultado mais modesto de 2012 é verificado na maior parte destes. A exceção é a 
construção civil, que, com geração de quase 222 mil novos postos de trabalho formais 
entre janeiro e outubro de 2012, apresentou uma expansão no nível de emprego de 7,5% 
na comparação entre os meses de outubro deste ano e do ano passado. 
 No outro extremo, encontra-se a agropecuária, que apresentou uma geração 
inferior a 90 mil empregos formais entre janeiro e outubro deste ano, o que resultou em 
uma queda de 0,2% no estoque de trabalhadores na comparação entre outubro de 2012 e 
outubro de 2011. A indústria de transformação, por sua vez, obteve o segundo pior 
resultado em termos de crescimento da mão de obra formal. A geração líquida de 
emprego verificada em 2012 para este setor no acumulado até outubro foi de 230,4 mil, o 
que resultou em uma expansão de apenas 1,0% no número de pessoas empregadas 
formalmente neste ramo de atividade. 
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Tabela 5.2. Nível de emprego formal – setores 
(Em mil – outubro) 

2011 2012 Var. %
Agropecuária 1.615,1 1.611,7 -0,2
Indústria Extrativa 231,7 245,9 6,1
Indústria de Transformação 7.876,7 7.956,9 1,0
Serviços Ind. de Utilidade Pública 443,3 457,5 3,2
Construção Civil 2.911,3 3.131,1 7,5
Comércio 8.596,7 8.920,3 3,8
Serviços e Adm. Pública 24.324,9 25.306,2 4,0
Total 45.999,8 47.629,7 3,5  

Fonte: MTE/RAIS e CAGED. Elaboração: FIERGS/UEE. 

 
 O fraco resultado da indústria de transformação foi disseminado entre os 
segmentos. Dentre eles, 12 obtiveram uma expansão menor do que a registrada para a 
média do setor, sendo que, destes, nove apresentaram decrescimento do nível de 
emprego formal entre os meses de outubro de 2012 e 2011. Neste sentido, destacam-se 
Tabaco (-2,7%), Couro e Calçados (-2,4%), Produtos de Madeira e Metalurgia (ambos 
com queda de 2,1%). Entretanto, para alguns segmentos o crescimento do emprego 
formal foi expressivo, como são os casos de Manutenção e Reparação de Máquinas e 
Equipamentos (+8,2) e Bebidas (+5,1). 
 

Tabela 5.3. Nível de emprego formal – indústria de transformação 
(Em mil – outubro) 

2011 2012 Var (%)
Alimentos 1.487,1 1.517,6 2,1

Bebidas 130,0 136,7 5,1

Tabaco 17,4 17,0 -2,7

Têxteis 310,5 306,5 -1,3

Vestuário e Acessórios 726,5 721,5 -0,7

Couro e Calçados 439,4 428,6 -2,4

Produtos de Madeira 207,7 203,3 -2,1

Celulose e Papel 177,5 178,7 0,6

Impressão e Reprodução 125,4 126,1 0,6

Refino de Petróleo 178,0 186,4 4,7

Químicos 279,7 283,1 1,2

Farmacêuticos 97,5 98,1 0,6

Borracha e Plástico 458,5 454,8 -0,8

Minerais não Metálicos 437,7 447,6 2,3

Metalurgia 263,1 257,6 -2,1

Produtos de Metal 549,0 555,1 1,1

Equiptos de Informática e Eletrônicos 182,1 179,5 -1,4

Material Elétrico 224,0 230,2 2,8

Máquinas e Equipamentos 394,4 410,0 4,0

Veículos Automotores 531,3 525,9 -1,0

Outros Equiptos de Transporte 99,0 102,9 3,9

Móveis 268,8 280,3 4,3

Produtos Diversos 144,4 149,6 3,6

Manutenção e Reparação de Máq e Equiptos 147,6 159,8 8,2

Total da Indústria de Transformação 7.876,7 7.956,9 1,0  
Fonte: MTE/RAIS e CAGED. Elaboração: FIERGS/UEE. 
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 Como sabido, o mercado de trabalho brasileiro apresenta um alto grau de proteção, 
o que se deve principalmente à rígida legislação trabalhista, que acaba por gerar grandes 
custos vinculados ao ato de dispensa de trabalhadores – um claro exemplo dessa 
realidade é a multa rescisória do FGTS. A inflexibilidade aqui presente impede que em 
momentos de estagnação da atividade econômica, ou até mesmo de recessão, sejam 
realizadas as demissões necessárias para que o ciclo do emprego acompanhe o ciclo da 
atividade. Em contrapartida, em momentos de expansão da economia, as contratações 
também acabam por serem adiadas pelo maior período de tempo possível. 
 Uma saída menos custosa que as empresas brasileiras encontram para lidar com 
momentos de maior dificuldade é a redução das horas trabalhadas. Os dados divulgados 
pela CNI mostram que as horas trabalhadas na indústria de transformação brasileira 
apresentaram queda de 1,62% no acumulado do ano até setembro. Os setores que 
sofreram maior redução desta variável, nesta base de comparação, foram os de Material 
Eletrônico e de Comunicação, Produtos de Metal, Têxteis e Couro e Calçados, todos com 
quedas superiores a 6,0%. 
 

Tabela 5.4. Horas trabalhadas na produção – indústria de transformação 
(Até setembro) 

Var. % ac. 
no ano

Var. % ac. 
em 12 meses

Alimentos e Bebidas 1,57 0,91
Têxteis -6,32 -5,02
Vestuário -4,55 -5,86
Couros e calçados -6,09 -5,85
Madeira -4,36 -5,02
Papel e celulose -0,41 -0,71
Edição e impressão 0,46 -0,34
Refino e álcool 1,13 -1,23
Produtos químicos 3,19 2,22
Borracha e plástico 0,35 1,95
Minerais não metálicos -0,81 0,16
Metalurgia básica -0,46 0,43
Produtos de metal -6,43 -4,86
Máquinas e equipamentos -2,26 -1,47
Máq., apar. e mat. elétricos -1,07 -1,32
Mat. eletrônico e comunic. -6,68 -2,98
Veículos automotores -4,13 -2,84
Outros equipamentos de transporte -4,98 -0,72
Móveis e diversas -1,41 -3,01
Indústria de Transformação -1,62 -1,37  

Fonte: CNI. Elaboração: FIERGS/UEE. 

 
 

Oss  ccuussttooss  ddoo  ttrraabbaallhhoo  eessttããoo  pprreessssiioonnaaddooss  
 
A pesquisa realizada pelo IBGE para as seis principais regiões metropolitanas do 

País mostrou que, a despeito da estagnação da economia, os rendimentos reais médios 
tiveram aumento de 4,1% na comparação da média dos meses de janeiro a outubro 2012 
com relação ao mesmo período do ano passado. Chama a atenção o fato de que, apesar 
da desaceleração observada no mercado de trabalho no ano corrente, os salários seguem 
crescendo em ritmo superior ao observado historicamente (em média, 2,4% a.a. entre 
2003 e 2011, já descontados os efeitos inflacionários). 
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Como consequência, a massa real de salários, neste ano, para estas localidades, 
apresentou uma expansão superior a 6,0%, na mesma base de comparação. É 
importante destacar que o aumento desta variável está muito mais relacionado ao 
movimento dos salários do que ao do emprego. E, com o baixo nível de atividade, o 
expressivo aumento dos ganhos reais não foi resposta aos ganhos de produtividade, ou 
seja, o custo do emprego no Brasil tem aumentado como será visto mais adiante. 
 

Gráfico 5.11. Rendimento real médio e massa real de salário 
(Total das regiões metropolitanas – média jan-out) 
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Fonte: IBGE/PME. Elaboração: FIERGS/UEE. 
 
 Na indústria de transformação, as pressões sobre o mercado de trabalho são ainda 
mais evidentes. Na média entre janeiro e setembro, a elevação dos rendimentos reais foi, 
em 2012, superior em 6,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Nesta base 
de comparação, os setores com maior crescimento desta variável foram os de Material 
Eletrônico e de Comunicação (23,9%), Máquinas, Aparelhos e Materiais Elétricos (18,8%), 
Veículos Automotores (11,6%) e Alimentos e Bebidas (10,2%). 

Cabe ainda mencionar que, como em grande parte dos setores houve redução do 
nível de emprego, a massa real de salários apresentou, na média, uma expansão 
levemente menor do que a registrada para os salários. Ainda assim, para o total da 
indústria de transformação, o crescimento desta variável foi expressivo: 5,9% na média 
entre janeiro e setembro, na comparação dos resultados de 2012 e 2011. 
 

Tabela 5.5. Salários reais médios e massa real de salários – indústria de 
transformação 

(Até setembro) 

Var. % ac. 
no ano

Var. % ac. em 
12 meses

Var. % ac. 
no ano

Var. % ac. em 
12 meses

Alimentos e Bebidas 10,2 8,4 11,9 10,2
Têxteis 0,7 0,6 -2,9 -2,4
Vestuário 5,5 6,9 7,7 6,9
Couros e calçados 4,4 4,5 0,1 0,5
Madeira 9,6 10,7 4,9 5,3
Papel e celulose 4,7 5,6 4,7 5,9
Edição e impressão -1,9 -1,7 -2,9 -3,2
Refino e álcool 7,2 9,8 9,2 9,7
Produtos químicos -0,8 0,7 1,7 3,4
Borracha e plástico 8,6 5,0 7,3 4,2
Minerais não metálicos 6,7 5,5 6,0 6,1
Metalurgia básica 1,9 3,1 2,3 4,3
Produtos de metal -0,1 0,7 -7,2 -5,0
Máquinas e equipamentos 0,3 0,8 1,3 2,8
Máq., apar. e mat. elétricos 18,8 15,2 20,7 18,2
Mat. eletrônico e comunic. 23,9 18,7 20,3 19,0
Veículos automotores 11,6 11,4 11,8 13,2
Outros equipamentos de transporte 2,8 -2,0 6,9 2,0
Móveis e diversas 3,8 2,7 2,6 0,6
Indústria de Transformação 6,2 5,8 5,9 5,9

Rendimento real Médio Massa real de salários

 

Fonte: FIERGS/UEE. Elaboração: FIERGS/UEE. 
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 A penalidade que o crescimento acentuado dos salários reais traz para o setor 
produtivo não se deve ao movimento desta variável em si, mas ao fato de que o mesmo 
não está vinculado a um ganho de produtividade da mesma magnitude, de modo que seu 
principal efeito é o aumento dos custos do trabalho. 
 Embora seja defendido por muitos que a expansão dos salários reais gera um ciclo 
virtuoso na economia, na medida em que permite que os indivíduos aumentem seus 
níveis de consumo e, portanto, que a produção seja estimulada, não é isso que se 
observa na prática. 

Na realidade, o ciclo gerado é vicioso: quando os ganhos reais dos rendimentos 
não são acompanhados por um crescimento da produtividade, o aumento dos custos de 
produção impede que mais investimentos sejam gerados, tendo como resultado uma 
menor dinâmica da economia e, inclusive, uma menor geração de empregos no médio e 
no longo prazo. Ainda, este movimento, ao corroer a competitividade das empresas 
nacionais, acaba desviando o consumo excedente para produtos advindos de outros 
países. A forte expansão das importações observadas nos anos recentes não deixam 
dúvidas em relação a como funciona este mecanismo. 

Um indicador que evidencia a perda de competitividade da indústria nacional 
devida ao descolamento dos aumentos salariais em relação aos ganhos de produtividade 
é o Custo Unitário do Trabalho (ULC – Unit Labor Cost), calculado a partir da razão entre 
essas duas variáveis. O ideal é que o mesmo permaneça estável ao longo do tempo, 
numa evidência de que aquelas duas variáveis caminham juntas, sem gerar pressão, 
portanto, sobre o custo do trabalho. Quando ocorre elevação do indicador, há sinais de 
que houve perda de competitividade. 

Quando o ULC é calculado em dólares correntes, método frequentemente utilizado 
para avaliar a competitividade em termos internacionais, os resultados mostram que o 
indicador apresentou uma queda de 3,8% para o total da indústria de transformação no 
acumulado do ano até setembro. Entretanto, é preciso lembrar que a mensuração em 
dólares traz consigo os efeitos cambiais. 

Para isolar o impacto que a taxa de câmbio possa ter sobre o indicador, o mesmo é 
mensurado em Reais deflacionados (pelo IPCA), assim é possível avaliar se os ganhos 
reais de salários foram compatíveis com o crescimento da produtividade. Nestes termos, 
nota-se um aumento da ULC, na mesma base de comparação, de quase 7,0%. Assim, o 
que de fato ocorreu foi uma perda na competitividade da indústria brasileira, que tem sido 
compensada por desvalorizações cambiais. 

Claramente, existem várias formas de impulsionar a competitividade de um país. 
De um lado estão medidas com maior consistência, que modificam os aspectos 
estruturais, impedindo que a economia se torne mais dinâmica. Estas têm o potencial de 
diminuir efetivamente os custos para o setor produtivo e consequentemente, aumentar de 
maneira sólida seu grau de competitividade. Exemplos neste sentido são fartos. Podemos 
citar aqui a realização da reforma trabalhista (que diminuiria a rigidez do mercado de 
trabalho) e a reforma educacional (que aumentaria a produtividade no médio e longo 
prazo). Entretanto, políticas com este caráter são mais difíceis de serem implementadas e 
possuem um elevado custo político. 

Do outro lado, está a saída de curto prazo, que é mais frágil, utilizada no Brasil – a 
intervenção no mercado cambial. Sem dúvidas, o movimento de desvalorização da moeda 
nacional dá um fôlego necessário ao setor industrial. Contudo, sua necessidade é latente 
devido à falta das medidas que modificam os aspectos estruturais de nossa economia. A 
competitividade é um tema relevante demais para depender de uma variável tão volátil. 
Quando a análise é estendida para um horizonte um pouco maior, a real situação 
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brasileira fica mais evidente. Entre 2006 e 2012, por exemplo, nota-se uma expansão de 
mais de 75% do ULC, calculado em dólares correntes. 

 

 
Peerrssppeeccttiivvaass  ppaarraa  22001133  

 
As estimativas da Unidade de Estudos Econômicos apontam que, em 2012, serão 

gerados pouco menos de um milhão de empregos formais no Brasil. Em termos 
absolutos, o setor que mais terá contribuído para o saldo de 2012 será o terciário – o que 
é esperado, dada sua elevada participação na economia – com geração líquida de 
emprego de 764,2 mil. No setor secundário, por sua vez, espera-se que em 2012 a 
criação de empregos formais seja de 252 mil, o que representa uma queda de 28% em 
relação ao registrado em 2011. 

Este resultado não é homogêneo entre os grandes setores industriais. A 
desaceleração é sentida com mais força na indústria de transformação, para a qual se 
espera um aumento do número de postos de trabalho da ordem de 85,3 mil. Cabe 
ressaltar que este número equivale a menos da metade do observado no ano passado. 
Na construção civil, por sua vez, a desaceleração será menos intensa. Os 118,9 mil 
empregos que serão gerados em 2012 representam uma redução de 20,1% em relação 
ao ano passado. Naturalmente, a menor geração de empregos deste ano determina um 
menor crescimento do estoque de trabalhadores formais. 

Para 2013, são traçados três cenários. Em todos eles, o crescimento do nível de 
emprego estimado é menor do que a média observada nos anos recentes. No cenário 
base, no qual se espera que o crescimento mundial seja moderado e puxado pelos 
emergentes e que a economia brasileira se expanda levemente acima da média recente, 
a ampliação do emprego formal no País deve ser de 3,4%, resultado bastante acima do 
registrado em 2012. Neste caso, a expectativa é de que sejam gerados 1,6 milhão de 
empregos formais. 

No cenário superior, no qual se espera que a economia mundial tenha uma 
recuperação mais expressiva, auxiliada por um crescimento mais acentuado nos países 

Tabela 5.6. Custo unitário do trabalho por setores 
(Variação % acumulada no ano até setembro) 

Em US$ 
(correntes)

Em R$              
(deflacionados pelo IPCA)

Alimentos e Bebidas -0,6 10,3
Texteis -7,1 3,4
Vestuario e Acessorios -0,6 9,8
Couro e Calçado -8,4 2,2
Produtos de Madeira -20,0 -11,0
Celulose e Papel -9,5 0,4
Refino -10,4 0,1
Químicos -10,8 -0,2
Borracha e Plástico -6,1 4,5
Minerais não metálicos -5,5 5,1
Metalurgia -5,1 6,5
Produtos de Metal -9,0 1,2
Máquinas e Equipamentos -0,7 10,6
Materiais Elétricos -0,4 21,3
Veículos 10,9 22,6
Móveis -7,5 2,7
Indústria de Transformação -3,8 6,8  

Fonte: IBGE/PIM e PIMES. FIERGS/UEE. Elaboração: FIERGS/UEE. 
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desenvolvidos e que o Brasil cresça acima de sua média histórica, a expectativa é de que 
a geração de emprego formal ganhe fôlego, totalizando 1,83 milhão. Este resultado se 
refletiria em um aumento do nível de emprego formal de 3,9%. 

Por fim, no cenário inferior, no qual o crescimento mundial seria baixo devido a 
uma desaceleração mais acentuada dos países emergentes e o Brasil cresceria de 
acordo com sua média recente, o mercado de trabalho seria, consequentemente, afetado, 
e apresentaria apenas 1,28 milhão de novos empregos formais. Esta menor dinâmica se 
refletiria em um aumento do nível de emprego de 2,7% em 2013. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 5.7.  Geração de postos de trabalho formal 
(Em mil pessoas) 

2011 2012* Inferior Base Superior
Agropecuária 50,5 8,5 22,9 29,2 33,3
Indústria 349,1 225,5 305,7 353,0 407,9
  Indústria de Transformação 174,7 85,3 169,9 188,0 216,9
  Construção Civil 149,0 118,9 120,0 143,9 167,9

Outras 25,5 21,2 15,9 21,0 23,1
Serviços 1.166,4 764,2 955,0 1.230,9 1.389,1
Total 1.566,0 998,2 1.283,7 1.613,0 1.830,4

Cenários 2013

 
   Fonte: MTE/CAGED. Projeções: FIERGS/UEE. *estimativa 

Tabela 5.8.   Estoque de trabalhadores formais 
(Variação % em relação ao ano anterior) 

2011 2012* Inferior Base Superior
Agropecuária 5,3 0,6 1,5 2,0 2,2
Indústria 4,5 2,2 2,6 3,0 3,5
  Indústria de Transformação 2,9 1,1 2,1 2,3 2,6
  Construção Civil 9,6 5,3 4,2 5,1 5,9

Outras 5,0 3,3 2,4 3,2 3,5
Serviços 5,3 2,3 2,8 3,6 4,1
Total 5,1 2,2 2,7 3,4 3,9

Cenários 2013

 
   Fonte: MTE/CAGED. Projeções: FIERGS/UEE. *estimativa 
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6. SETOR EXTERNO 

 

TEMPOS DE CRISE, TEMPOS DIFÍCEIS 

 
A persistência de um cenário de lenta recuperação econômica mundial em 2012 deu o 

tom para o setor externo do Brasil: queda no comércio exterior e da geração de superávit 
no Balanço de Pagamentos. A taxa de câmbio vem sendo utilizada como instrumento 

para alavancar o segmento exportador.  Porém, a extensão desse benefício está 
condicionada aos efeitos de um dólar mais valorizado sobre a inflação. 

 
O Balanço de Pagamentos (BP) do Brasil, no acumulado do ano entre janeiro e 

outubro de 2012 ante o mesmo período do ano anterior, registrou estabilidade no déficit 
em Transações Correntes e uma queda substancial do ingresso de recursos via Conta 
Capital e Financeira (CCF), de 36,4%. Apesar desse resultado, não houve maiores 
problemas para a economia brasileira em termos de geração de divisas para o 
cumprimento de seus compromissos externos, uma vez que, o saldo do BP permaneceu 
amplamente superavitário, mesmo com sua expressiva queda de 59,0%. 

O resultado do comércio exterior do Brasil registrou um panorama bem diferente 
daquele verificado em 2011, com queda nas exportações (ainda mais significativas para o 
setor industrial) e estabilidade nas importações. Uma série de fatores contribuíram para 
esse resultado, como o arrefecimento da demanda externa em função do prolongamento 
da crise nos países desenvolvidos, o aumento do protecionismo na Argentina e problemas 
localizados, como o excesso de chuvas no início do ano em Minas Gerais – 
comprometendo assim os embarques de minério de ferro – e a estiagem, sobretudo nos 
Estados da Região Sul, afetando a produção de soja, arroz, trigo, entre outras. As 
importações registraram pequena queda, em função da desvalorização taxa de câmbio e 
do baixo dinamismo da economia brasileira em 2012. 

O câmbio se desvalorizou em relação ao ano passado no primeiro semestre e vem 
mantendo uma cotação com mínima variabilidade no segundo, fato que não se coaduna 
com o movimento das moedas dos países emergentes que se verifica desde julho. 
Contudo, quando analisado dentro de uma perspectiva mais ampla, nota-se que essa 
estratégia está inserida dentro de um modelo de crescimento adotado pelo Governo 
desde 2011. 

Espera-se que, para o ano de 2013, o cenário se altere pouco em relação a 2012. 
O déficit em transações correntes deve se aprofundar, em função da retomada do 
crescimento esperada para o Brasil, através da ampliação do déficit na balança de 
serviços e rendas. Ademais, os países desenvolvidos devem continuar lançando mão de 
políticas monetárias e fiscais expansionistas como forma de reaquecer suas economias, 
de tal sorte que esse excesso de liquidez acaba fazendo com que esses recursos se 
dirijam para investimentos que ainda apresentem uma boa relação risco-retorno, como o 
caso do Brasil, via Investimento Estrangeiro Direto (IED). 

 

Baallaannççoo  ddee  PPaaggaammeennttooss 
 

O déficit em transações correntes permaneceu praticamente estável em 2012, 
totalizando US$ 39,6 bilhões. A análise das subcategorias dessa rubrica mostra, por um 
lado, piora no saldo da Balança Comercial de 31,6%, que somou apenas US$ 17,4 
bilhões. Esse resultado foi causado por uma queda de 4,6% nas exportações, ao passo 
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que as importações tiveram uma leve retração de 0,9%. A deterioração desse saldo foi 
contrabalançada pela melhora na Balança de Serviços e Rendas, cujo déficit se reduziu 
em 12,5%. 

 
Tabela 6.1. Balanço de pagamentos 

(Em US$ bilhões) 

jan-out/11 jan-out/12 Var. (%)
US$ 

bilhões
TRANSAÇÕES CORRENTES -39,8 -39,6 0,7% 0,3

Balança comercial (FOB) 25,4 17,4 -31,6% -8,0
Exportação de bens 212,1 202,4 -4,6% -9,8
Importação de bens -186,7 -185,0 0,9% 1,7

Serviços e Rendas -67,8 -59,4 12,5% 8,4
Serviços -31,5 -33,5 -6,2% -2,0
Rendas -36,3 -25,9 28,7% 10,4

Transferências unilaterais correntes 2,6 2,4 -5,1% -0,1
CONTA CAPITAL E FINANCEIRA 97,6 62,0 -36,4% -35,6

Conta Capital 1,3 -2,1 -269,9% -3,4
Conta Financeira 96,3 64,1 -33,4% -32,1

Investimento Direto 60,0 56,9 -5,1% -3,0
Investimento brasileiro direto 4,0 1,6 -60,0% -2,4
Investimento estrangeiro direto 56,0 55,3 -1,2% -0,7

Investimento em Carteira 30,5 6,0 -80% -24,5
Investimento brasileiro em carteira 14,1 -6,8 -148,1% -20,9

Ações de companhias estrangeiras 8,7 -1,8 -120,2% -10,4
Títulos de renda fixa LP e CP 5,4 -5,0 -192,8% -10,5

Investimento estrangeiro em carteira 16,3 12,8 -21,7% -3,5
Ações de companhias brasileiras 6,4 2,7 -58,3% -3,7
Títulos de renda fixa LP e CP 9,9 10,1 1,9% 0,2

ERROS E OMISSÕES -0,8 1,0 229,3% 1,7
RESULTADO DO BALANÇO 57,0 23,4 -58,9% -33,5

Diferença

 
Fonte: BCB. Elaboração: FIERGS/UEE. 
 

No que diz respeito à balança de serviços, dois fatos chamam a atenção. Em 
primeiro lugar, a maior variação se deu na subconta “Aluguel de Equipamentos”, aumento 
de US$ 1,9 bilhão no déficit. Esse resultado está ligado diretamente a Petrobrás, que 
necessita de maquinário para a expansão da produção, bem como empresas ligadas a 
infraestrutura. Como a taxa de câmbio (R$/US$) registrou desvalorização de 17,2% no 
período, essas importações de serviços são mais custosas. 

Outro fato relevante está na rubrica “Viagens Internacionais”. O déficit mostra que 
os gastos dos brasileiros no exterior superaram os dispêndios dos estrangeiros efetuados 
no território nacional. Além disso, destaca-se que a permanência nesse patamar ocorreu 
mesmo em uma conjuntura de fortalecimento do dólar frente o real (que torna os produtos 
estrangeiros relativamente mais caros que os domésticos) e em que o endividamento das 
famílias permanece em níveis historicamente altos. Destaca-se então que o principal 
motivo dessa manutenção está associado ao aumento na renda da população. 
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Com relação à balança de rendas, é necessário destacar a variação na conta 

Renda de Investimentos (US$ 12,5 bilhões), causada, em sua maior parte, pela redução 
na remessa de lucros e dividendos para o exterior do investimento direto no Brasil. Isso se 
deveu ao ritmo de atividade mais lento em 2012, o que acaba por reduzir a rentabilidade 
dessas aplicações. Além disso, o câmbio exerceu uma influência negativa, dado que o 
lucro auferido em reais, quando convertido em dólares a uma taxa de câmbio mais 
depreciada, é menor. 

O resultado da conta Lucros e Dividendos do Investimento em Carteira também foi 
afetado pela mudança na cotação do dólar. Além disso, o desempenho do mercado 
acionário brasileiro foi bastante decepcionante, sobretudo no segundo semestre. Contudo, 
as remessas ainda permanecem em níveis relativamente altos, em função da persistência 
da crise nos países desenvolvidos, com destaque para a Zona do Euro. Isso porque os 
lucros obtidos nas filiais de multinacionais e bancos no Brasil auxiliam a compor as 
receitas das matrizes de outros países, que se encontram prejudicadas devido à retração 
do produto. 
 

 
Tabela 6.3. Saldo líquido da balança de 

rendas 
(Em US$ bilhões) 

Gráfico 6.1. Remessa líquida de lucros e 
dividendos do investimento direto 

(Em US$ bilhões – jan-out) 
jan-out/11 jan-out/12

Salário e ordenado 0,5 0,4
Renda de investimentos -36,8 -26,3

Investimento direto -22,5 -14,2
     Lucros e dividendos* -20,8 -12,1
     Juro empréstimo intercompanhia -1,7 -2,0
Investimento em carteira -9,2 -7,6
     Lucros e dividendos -8,4 -5,6
     Juros de títulos de renda fixa -0,8 -2,1
Juros - Outros investimentos -5,1 -4,5

RENDAS -36,3 -25,9  

-3,1

-4,1
-4,5

-7,6

-5,3 -5,3

-8,4

-5,6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
Fonte: BCB. Elaboração: FIERGS/UEE. *Exceto 
lucros reinvestidos. 

Fonte: BCE. Elaboração: FIERGS/UEE. 

 

 

Tabela 6.2. Saldo líquido dos serviços no balanço de pagamentos 
(Em US$ bilhões) 

jan-out/11 jan-out/12

Aluguel de equipamentos -13,6 -15,5
Viagens internacionais -12,6 -12,9
Transportes -6,8 -7,2
Computação e informação -3,2 -3,1
Royalties e licenças -2,2 -2,6
Governamentais -1,1 -1,1
Pessoais, culturais e recreação -0,9 -0,8
Seguros -1,1 -0,9
Relativos ao comércio 0,2 0,1
Empresariais, profissionais e técnicos 9,0 9,6
Outros 0,8 0,8
SERVIÇOS -31,5 -33,5  

 Fonte: BCB. Elaboração: FIERGS/UEE. 
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Coonnttaa  ccaappiittaall  ee  ffiinnaanncceeiirraa 
 
A Conta Financeira pode ser dividida em duas subcontas: investimento direto, ou 

seja, quando os investidores detêm mais de 10% das ações ordinárias (com direito a voto) 
e investimento em carteira (onde esse percentual é inferior a 10%). Com relação ao 
primeiro, houve uma contração de 5,1% no acumulado de janeiro a outubro, somando 
US$ 64,1 bilhões. Destaca-se que esse não é uma particularidade brasileira, uma vez 
que, conforme relatório da UNCTAD, os fluxos de Investimento Direto Estrangeiro (IED) 
no mundo no 1º semestre registraram queda de 8%. Entre os motivos que explicam essa 
redução, estão o lento processo de recuperação econômica mundial e o balanço de riscos 
ainda desfavorável, em função da crise nos países desenvolvidos, sobretudo na Zona do 
Euro. 

Apesar do recuo, o IED ainda se encontra em patamares historicamente elevados. 
Isso se deve à manutenção de um panorama que oferece aos investidores do exterior 
uma boa relação risco-retorno. Enquanto o Brasil ainda oferece a possibilidade de 
projetos com boa rentabilidade na comparação com os países desenvolvidos, o risco 
permanece relativamente baixo, devido aos bons fundamentos macroeconômicos. Soma-
se a isso a proximidade de eventos de grande porte, caso da Copa do Mundo em 2014 e 
das Olimpíadas em 2016. 

 Cabe ressaltar que o IED apresenta duas subdivisões: participação no capital e 
empréstimo intercompanhia. A primeira diz respeito à aquisição ou majoração do capital 
social das empresas com sede no Brasil por parte dos investidores estrangeiros, 
enquanto a segunda representa os créditos das empresas matrizes localizadas no exterior 
para as subsidiárias localizadas no Brasil. 

O ingresso através da participação no capital sofreu uma queda de 16,3% em 2012 
no acumulado até outubro, totalizando US$ 48,7 bilhões. Em relação à origem desses 
recursos, os Estados Unidos ficaram com assumiram a primeira colocação, ao crescer 
39,4%. Um dos possíveis motivos para esse incremento está ligado ao Fiscal Cliff, ou 
seja, da possibilidade de não haver um prolongamento de estímulos fiscais 
expansionistas (com aumento dos gastos e corte de impostos). Caso não se alcance um 
acordo em torno do tema, a economia americana entraria em recessão e isso derrubaria o 
dólar, ou seja, o valor da conversão da moeda estrangeira em moeda americana seria 
menor. Dessa forma, os resultados indicam que provavelmente está havendo uma 
antecipação desse investimento por parte dos EUA. 

Por outro lado, houve um recuo expressivo nos capitais advindos da Holanda: 
43,6%. Somente 10 países – Estados Unidos, Holanda, Luxemburgo, Suíça, Grã-
Bretanha, Espanha, França, China, Canadá e Japão – foram responsáveis por 
praticamente 80% de todo o aporte de IED nessa modalidade. 
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 Quando a análise é feita pelo ramo de atividade a que se destinaram, esses 
mesmos ingressos apresentaram uma redução generalizada, dado que os três grandes 
setores da economia (agropecuário, indústria e serviços) apresentaram redução.  
 

Gráfico 6.2. Ingresso de IED – participação no capital 
(Em US$ bilhões – jan-out) 

10,5

8,9

5,6

4,1

1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 1,2

EUA HOL LUX SUI GBR ESP FRA CHI CAN JAP  
 Fonte: BCB. Elaboração: FIERGS/UEE. 
 

Tabela 6.4. Ingresso de IED – participação no capital por setor 
(Em US$ milhões) 

jan-out/11 jan-out/12 Var. (%)

  Agricultura, pecuária e extrativa mineral 8.436           5.833          -30,9%
    Extração de petróleo e gás natural 5.117           3.270          -36,1%
    Extração de minerais metálicos 1.999           1.512          -24,3%
    Atividades de apoio à extração de minerais 668              547            -18,1%
    Agricultura, pecuária e serviços relacionados 652              504            -22,8%
  Indústria 20.930         18.241        -12,9%
    Metalurgia 5.946           4.647          -21,8%
    Produtos alimentícios 2.074           4.252          105,0%
    Produtos químicos 1.292           1.511          17,0%
    Produtos farmoquímicos e farmacêuticos 218              1.337          513,3%
    Veículos automotores, reboques e carrocerias 736              963            30,9%
    Máquinas e equipamentos 510              792            55,4%
    Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 397              705            77,6%
    Produtos minerais não-metálicos 1.404           579            -58,7%
    Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 841              528            -37,3%
    Bebidas 4.169           507            -87,8%
  Serviços 28.455         24.326        -14,5%
    Financeiros e atividades auxiliares 2.893           4.423          52,9%
    Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de saúde 2.324           4.382          88,6%
    Comércio, exceto veículos 4.924           4.270          -13,3%
    Atividades imobiliárias 1.983           2.079          4,9%
    Eletricidade, gás e outras utilidades 2.966           1.452          -51,0%
    Transporte 226              1.018          349,7%
    Construção de edifícios 1.019           845            -17,1%
    Serviços financeiros - holdings de não-financeiras 699              670            -4,1%
    Serviços de tecnologia da informação 337              635            88,4%
    Atividades de entrega 89               525            490,2%
    Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos intangíveis 288              517            79,4%
    Armazenamento e atividades auxiliares de transportes 402              486            20,8%
    Telecomunicações 6.652           143            -97,8%
Total 58.177 48.676 -16,3%  

 Fonte: BCB. Elaboração: FIERGS/UEE. 
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A maior perda foi registrada no setor de Agricultura, Pecuária e Extrativa Mineral, 
de -30,9%, puxada pelo desempenho de Extração de Petróleo e Gás Natural (-36,1%). 
Isso pode estar ligado à incerteza dos investidores sobre anúncios do governo para a 
realização de novas rodadas de licitação de blocos exploratórios de petróleo e gás. 

Pelo lado da indústria, destaca-se a forte queda no segmento de Bebidas. Vale 
destacar que, em julho de 2011, o grupo japonês Kirin adquiriu a Schincariol por US$ 2,5 
bilhões, o que elevou significativamente a base de comparação. De uma maneira geral, 
essa redução é um reflexo do cenário de dificuldades estruturais e conjunturais que a 
indústria vem enfrentando desde a crise de 2008. 

No que tange ao segmento de serviços, o recuo foi de 14,5%, amplamente 
influenciada pela retração no setor de Telecomunicações (-97,8%). O fato de o governo 
ter proibido a venda de novas linhas para algumas operadoras em 2012, além da crise da 
dívida soberana na Zona do Euro, sede de algumas das principais companhias do setor 
na área, serviram de freio aos investimentos. 

Com relação ao investimento em carteira, a queda foi de 80%, totalizando apenas 
US$ 6 bilhões. Pelo lado do investimento brasileiro, houve um déficit de quase US$ 7 
bilhões. Isso significa que as aplicações brasileiras no exterior superaram as retiradas, 
algo que foi válido tanto para as ações, quanto títulos de renda fixa. A maior retração foi 
registrada nesse último (-193%), uma vez que o Governo deu prosseguimento ao ciclo da 
queda da taxa básica de juros, iniciado em agosto de 2011, fazendo com que a SELIC 
passasse de 12,5% a.a. para os atuais 7,25% a.a., um patamar historicamente baixo. 

Com relação à retração do investimento estrangeiro em carteira (-22%) é possível 
apontar o balanço de riscos desfavorável para a economia mundial em 2012, em função 
dos problemas que ainda persistem na Zona do Euro e da perspectiva de lenta 
recuperação da economia mundial ao longo dos próximos anos. Pelo lado do aporte de 
recursos estrangeiros em ações de companhias brasileiras (-58%), nem mesmo a 
redução da alíquota do IOF para esse tipo de investimento foi suficiente para catapultar o 
ingresso de recursos. Por outro lado, os investimentos em renda fixa se mantiveram 
praticamente estáveis (crescimento de 1,9%). 

 

 

Tabela 6.5. Alíquotas de IOF incidentes sobre o fluxo de capitais 
(Em %) 

12/3/08 19/10/09 4/10/10 18/10/10 26/7/11 1/12/11 29/2/12 9/3/12 Hoje

Portfólio

     Renda fixa 1,5 2,0 4,0 6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Títulos de longo prazo                       
     emitidos por  empresas 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

     Ações 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Depósitos de margem em                 
     operações derivativas 0,4 0,4 0,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

Empréstimos externos

     90 dias 5,4 5,4 5,4 5,4 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
     270 dias 0,4 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
     1 ano 0,4 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
     2 anos 0,4 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
     3 anos 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0
     5 anos 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0

     Posição vendida excessiva em R$ 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  
 Fonte: Ministério da Fazenda. Elaboração: FIERGS/UEE. 
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Coomméérrcciioo  eexxtteerriioorr 
 
As exportações brasileiras registraram um recuo de 4,6% entre janeiro e outubro de 

2012 ante o mesmo período do ano passado, totalizando US$ 202,3 bilhões. De maneira 
geral, essa redução pode ser explicada por quatro grandes razões. Em primeiro lugar, 
destaca-se o arrefecimento da demanda externa, causada pela lenta recuperação da 
economia mundial em função da crise que assola os países desenvolvidos. A perda no 
dinamismo econômico tem, como um dos seus efeitos, a redução nas importações desses 
países. O gráfico 6.3 mostra a importação de 70 países, que representam mais de 90% 
do total mundial. Nota-se a clara desaceleração ao longo de 2012, sendo que, nos últimos 
meses (agosto e setembro) houve retração. 

 
Outro fator importante está relacionado ao aumento do protecionismo na Argentina, 

através das medidas de restrição as importações. Vale lembrar que o País vizinho 
apresenta um sério problema no que tange o seu balanço de pagamentos, dado que a 
geração de divisas através dos movimentos espontâneos do mercado não é suficiente 
para que a Argentina consiga cumprir seus compromissos externos. Isso porque o seu 
nível de endividamento externo alcançou patamares bastante elevados. 

Nesse sentido, uma das formas para a obtenção de dólares é via Investimento 
Direto Estrangeiro (IED). Contudo, esse ingresso via Conta Capital e Financeira é 
bastante baixo, devido ao quadro de deterioração econômica do País e da elevada 
incerteza decorrente da ingerência governamental. Outra forma seria através da obtenção 
de empréstimos através de organismos como o FMI, BIRD, entre outros. Contudo, por 
uma questão ideológica, a Argentina parece não estar disposta a seguir as condições 
requeridas para a obtenção dos recursos. 

Os dois principais instrumentos utilizados para restringir as importações em 2012 
foram as Licenças Não Automáticas (LNA's), que atingem um total de 583 produtos, e as 
Declarações Juradas Antecipadas de Importação (DJAI's), instrumento que pode afetar 
qualquer tipo de mercadoria. O objetivo do governo é manter o superávit da balança 
comercial obtido em 2011, da ordem de US$ 10 bilhões. 

Dessa forma, as exportações para a Argentina entre janeiro e outubro de 2012 
caíram 20% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Na abertura por 
setores da indústria, praticamente todos sofreram perdas, com destaque para o segmento 
de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias. 

Gráfico 6.3. Importações mundiais em 2012 
(Var. % acumulada no ano) 
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 Fonte: OMC. Elaboração: FIERGS/UEE. 



Dezembro 2012 | Balanço 2012 & Perspectivas 2013 | Unidade de Estudos Econômicos | Sistema FIERGS | 89 

 
Conforme já mencionado anteriormente, problemas climáticos na Região Sul, 

devido à estiagem, e as chuvas em Minas Gerais foram questões importantes para 
explicar a queda nas exportações de commodities, do setor de Extrativa Mineral e de 
segmentos da agroindústria. Por fim, cabe mencionar a greve de três categorias de 
servidores públicos federais que afetaram os embarques: Receita Federal, ANVISA e 
Ministério da Agricultura. Segundo estimativas da Associação Brasileira de Comércio 
Exterior (AEB), essas greves causaram um prejuízo de cerca de US$ 500 milhões para o 
segmento exportador. 

Na abertura por fator agregado, convém destacar que boa parte dessa queda 
esteve atrelada ao desempenho dos produtos básicos e dos semimanufaturados, que 
registraram quedas de 6,5% e 8,4%, respectivamente. Os embarques de produtos 
manufaturados também registraram recuo, mas numa escala bem menor que as 
commodities, apesar dos problemas estruturais e conjunturais que a indústria do Brasil 
vem enfrentando nos últimos anos. 

 
A redução no valor embarcado dos produtos básicos está atrelada a uma redução 

nos preços de exportação. Convém lembrar que o ano de 2012 foi marcado por uma 

Tabela 6.6. Exportações do Brasil para a Argentina por setores 
(US$ milhões) 

jan-out/11 Part. (%) jan-out/12 Part. (%) Var. (%)
US$ 

milhões
Veículos automotores, reboques e carrocerias 7.694        40,7% 6.463        42,8% -16,0% -1.231
Químicos 1.901        10,1% 1.718        11,4% -9,6% -183
Metalurgia 1.339        7,1% 1.132        7,5% -15,5% -207
Extrativa mineral 1.272        6,7% 872           5,8% -31,4% -400
Máquinas e equipamentos 1.010        5,3% 848           5,6% -16,0% -162
Borracha e plástico 689           3,6% 566           3,7% -17,9% -123
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 611           3,2% 374           2,5% -38,8% -237
Celulose e Papel 405           2,1% 349           2,3% -13,8% -56
Alimentos 435           2,3% 340           2,3% -21,8% -95
Indústrias diversas 310           1,6% 332           2,2% 7,1% 22
Materiais elétricos 390           2,1% 327           2,2% -16,2% -63
Produtos de metal 318           1,7% 280           1,9% -11,9% -38
Têxteis 278           1,5% 233           1,5% -16,2% -45
Coque e derivados do petróleo e de biocombustíveis 719           3,8% 207           1,4% -71,2% -512
Couro e calçados 225           1,2% 182           1,2% -19,1% -43
Minerais não-metálicos 167           0,9% 149           1,0% -10,8% -18
Farmoquímicos e farmacêuticos 148           0,8% 140           0,9% -5,4% -8
Produtos diversos 115           0,6% 135           0,9% 17,4% 20
Móveis 117           0,6% 105           0,7% -10,3% -12
Material de transporte 488           2,6% 103           0,7% -78,9% -385
Fumo 35             0,2% 48             0,3% 37,1% 13
Madeira 35             0,2% 38             0,3% 8,6% 3
Vestuário e acessórios 22             0,1% 10             0,1% -54,5% -12
Bebidas 9              0,0% 8              0,1% -11,1% -1
Impressão e reprodução de gravações 18             0,1% 4              0,0% -77,8% -14
Total da Indústria 18.750 99,3% 14.963 99,10% -20,2% -3.787
Total Geral 18.883 100,0% 15.099 100,00% -20,0% -3.784  

 Fonte: MDIC/SECEX. Elaboração: FIERGS/UEE. 

Tabela 6.7. Exportações do Brasil por fator agregado 
(US$ milhões) 

jan-out/11 Part. (%) jan-out/12 Part. (%) Var. (%)
US$ 

milhões
Básicos 101.904     48,0 95.322      47,1 -6,5% 6.582-        
Semimanufaturados 29.891      14,1 27.387      13,5 -8,4% 2.504-        
Manufaturados 75.922      35,8 75.107      37,1 -1,1% 815-           
Operações Especiais 4.421        2,1 4.543        2,2 2,8% 122           
Total 212.139     100 202.360     100 -4,6% 9.779-         

 Fonte: MDIC/SECEX. Elaboração: FIERGS/UEE. 
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desaceleração econômica que afetou tanto os países desenvolvidos, quanto os 
emergentes. Assim sendo, como os países asiáticos (sobretudo a China) são grandes 
demandantes desse tipo de mercadoria, o impacto é bastante negativo. 

 
Com relação às exportações da indústria, houve uma queda em 14 dos 25 

segmentos. Convém destacar também que a concentração das perdas esteve 
concentrada nos setores mais representativos da pauta brasileira: Extrativa Mineral (-
17,5%), Veículos Automotores (-8,7%), Alimentos (-3,6%), Metalurgia (-6,6%), Reboques 
e Carrocerias e Químicos (-4,3%). 

 
Os embarques da indústria Extrativa Mineral apresentaram redução devido à queda 

nos preços do minério de ferro, assim como as chuvas localizadas na região de Minas 

Gráfico 6.4. Índice de preços dos produtos básicos 
(Var. % acumulada em 12 meses) 
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 Fonte: FUNCEX. Elaboração: FIERGS/UEE. 

Tabela 6.8. Exportações do Brasil por setores da indústria 
(US$ milhões) 

jan-out/11 Part. (%) jan-out/12 Part. (%) Var. (%)
US$ 

milhões
Extrativa mineral 54.764      25,8% 45.185      22,3% -17,5% -9.579
Alimentos 37.665      17,8% 36.301      17,9% -3,6% -1.364
Metalurgia 18.218      8,6% 17.008      8,4% -6,6% -1.210
Veículos automotores, reboques e carrocerias 13.909      6,6% 12.696      6,3% -8,7% -1.213
Químicos 9.940        4,7% 9.508        4,7% -4,3% -432
Máquinas e equipamentos 7.832        3,7% 8.567        4,2% 9,4% 735
Celulose e Papel 6.053        2,9% 5.549        2,7% -8,3% -504
Material de transporte 5.012        2,4% 5.439        2,7% 8,5% 427
Coque e derivados do petróleo e de biocombustíveis 5.035        2,4% 4.757        2,4% -5,5% -278
Fumo 2.527        1,2% 2.929        1,4% 15,9% 402
Couro e calçados 3.035        1,4% 2.878        1,4% -5,2% -157
Materiais elétricos 2.448        1,2% 2.792        1,4% 14,1% 344
Borracha e plástico 2.690        1,3% 2.602        1,3% -3,3% -88
Produtos de metal 1.940        0,9% 2.390        1,2% 23,2% 450
Têxteis 1.828        0,9% 2.323        1,1% 27,1% 495
Minerais não-metálicos 1.778        0,8% 1.771        0,9% -0,4% -7
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 2.100        1,0% 1.669        0,8% -20,5% -431
Madeira 1.557        0,7% 1.564        0,8% 0,4% 7
Farmoquímicos e farmacêuticos 1.318        0,6% 1.366        0,7% 3,6% 48
Produtos diversos 944           0,4% 976           0,5% 3,4% 32
Móveis 597           0,3% 581           0,3% -2,7% -16
Indústrias diversas 332           0,2% 408           0,2% 22,9% 76
Bebidas 242           0,1% 286           0,1% 18,2% 44
Vestuário e acessórios 181           0,1% 160           0,1% -11,6% -21
Impressão e reprodução de gravações 53             0,0% 51             0,0% -3,8% -2
Total da Indústria 181.998 85,8% 169.756 83,89% -6,7% -12.242
Total Geral 212.139 100,0% 202.360 100,0% -4,6% -9.779  

 Fonte: MDIC/SECEX. Elaboração: FIERGS/UEE. 
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Gerais no início do ano de 2012, que impactaram negativamente a produção no maior 
polo produtor do país. A cotação da commodity no mercado internacional também 
influenciou no desempenho do setor, que apresentou redução no ano em função de um 
crescimento abaixo da média histórica recente para a China, um dos principais 
demandantes da mercadoria. 

Com relação à indústria de Alimentos, destaca-se os problemas climáticos que 
afetaram a safra de grãos relacionados à falta de chuva, sobretudo na região Sul, 
afetando, principalmente, a produção de soja, arroz e trigo. 

Os embarques de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias tiveram um 
prejuízo em função da diminuição dos embarques para a Argentina, um dos principais 
mercados para o setor. Isso se deveu ao aumento do protecionismo do País vizinho, 
restringindo a importação de uma série de produtos. Por fim, a indústria de Produtos 
Químicos é sensível ao arrefecimento da demanda externa e da menor produção 
industrial, uma vez que vários bens contidos nessa categoria são bens intermediários, ou 
seja, são utilizados para a fabricação de outros bens. 

Na separação do valor exportado em preços e quantidades, destaca-se a redução 
generalizada do segundo. Os setores que apresentaram menores embarques em volume 
na comparação com 2011 foram: Equipamentos de Informática (-20,5%), Vestuário e 
Acessórios (-16,2%) e Veículos Automotores (-11,3%). 

 

 
Ainda no que diz respeito às exportações, chama-se a atenção para um fenômeno 

que tem influenciado os resultados do Brasil ao longo dos últimos anos: o efeito do 
crescimento dos embarques da China para os países da América do Sul. Isso porque, 
enquanto a China era responsável por 5% das importações totais dos países sul-
americanos no biênio 2002/03, essa fração aumentou para 16% em 2011. No caso do 
Brasil, houve estabilidade entre os dois períodos: 13%. 

Uma investigação empírica, através da construção de um modelo de Constant 
Market Share (CMS) foi feita para estimar os ganhos ou perdas brasileiras ao longo dos 
últimos 10 anos. Primeiramente, foram identificados os produtos coincidentes das 
exportações de Brasil e China para a América do Sul, enquanto que o segundo 

Gráfico 6.5. Índice de preços e volume das exportações por setor 
(Var. % – jan-set 12/11) 
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 Fonte: FUNCEX. Elaboração: FIERGS/UEE. 
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procedimento foi identificar para quais produtos houve perda de participação de mercado 
(market share) para o Brasil e ganho para a China e vice-versa. Os resultados agregados 
mostram um forte saldo de ganhos para a China, enquanto houve perdas significativas 
para o Brasil. 

 

 
No que tange às importações, houve um decréscimo de 0,9% no acumulado do 

ano (janeiro a outubro). A abertura dos dados por categoria de uso mostra uma queda de 
1,9% dos bens intermediários, fruto da fraqueza do nível de atividade brasileiro em 2012. 

Além disso, houve uma queda no grupo "Combustíveis e Lubrificantes" de 6,8%. 
Cabe destacar que, no mês de julho, houve uma instrução normativa da Receita Federal 
que ampliou de 30 para 70 dias o registro do desembarque de combustíveis, o que fez 
com que parte das importações da Petrobrás entre julho e outubro não fosse registrada. 
Outro fator que contribuiu para a queda das importações foi a desvalorização da taxa de 
câmbio, tornando os produtos estrangeiros relativamente mais caros. 

 
 
De maneira geral, o resultado das compras no exterior, mesmo em dentro de um 

contexto onde a economia brasileira cresceu muito pouco em 2012, evidencia os 
problemas de competitividade que o País vem enfrentando ao longo dos últimos anos, 

Gráfico 6.6. Ganhos e perdas do Brasil e da China na América do Sul 
(Em US$ bilhões) 
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 Fonte: Projeto de pesquisa "Governança Global e Integração da América do Sul". Elaboração: 
FIERGS/UEE. 

Tabela 6.9. Importações do Brasil por categoria de uso 
(US$ milhões) 

jan-mar/11 Part. (%) jan-mar/12 Part. (%) Var. (%)
US$ 

milhões
Bens intermediários 110.038 58,9% 107.950 58,4% -1,9% -2.088
Bens de capital 28.377 15,2% 29.739 16,1% 4,8% 1.362
Combustíveis e lubrificantes 20.337 10,9% 18.950 10,2% -6,8% -1.387
Bens de consumo não-duráveis 11.900 6,4% 12.801 6,9% 7,6% 901
Bens de consumo duráveis 11.923 6,4% 10.670 5,8% -10,5% -1.253
Bens de consumo semiduráveis 4.142 2,2% 4.879 2,6% 17,8% 737
Bens não especificados em outra categoria 3 0,0% 0 0,0% -100,0% -3
Transações especiais 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0
Total Geral 186.720 100,0% 184.989 100,0% -0,9% -1.731  

 Fonte: MDIC/SECEX. Elaboração: FIERGS/UEE. 
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uma vez que esses produtos estrangeiros, por muitas vezes, acabam apresentando 
vantagens em termos de custo na comparação com o produto nacional. 

 
Taaxxaa  ddee  ccââmmbbiioo 

 
A taxa de câmbio apresentou comportamentos distintos ao longo de 2012. No 

primeiro semestre, houve um movimento de apreciação da moeda norte-americana 
(Dólar) frente à moeda nacional (Real), sobretudo a partir de março. Destaca-se que o 
câmbio ultrapassou a barreira de R$ 2,00, o que representa uma desvalorização de 
aproximadamente 20% na comparação com o câmbio médio de 2011 (R$ 1,675). 

 

 
Esse período de três meses (entre março e maio) coincide com dois fatores que 

pressionaram pela depreciação. Em primeiro lugar, O Banco Central realizou uma série 
de intervenções no mercado de câmbio, comprando moeda estrangeira. Com a redução 
na oferta por divisas, o valor do dólar frente ao real acabou aumentando.  

 
 Além disso, os problemas existentes na Zona do Euro se intensificaram, sobretudo 
pela situação econômica de dois países bastante importantes para o bloco: Espanha e 
Itália. A desconfiança dos investidores em relação à capacidade de pagamento dessas 

Gráfico 6.7. Taxa de câmbio no 1º semestre de 2012 
(Em R$/US$) 
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 Fonte: BCB. 

Gráfico 6.8. Intervenções líquidas do Banco Central no mercado de câmbio* 
(Em US$ bilhões) 
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 Fonte: BCB. Elaboração: FIERGS/UEE. * Valores positivos representam compras de dólares superiores às 
vendas. 
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nações aumentou sobremaneira o prêmio pelo risco exigido para o empréstimo de 
dinheiro, alcançando patamares historicamente elevados. Em situações de estresse como 
essa, é natural um movimento de voo pela segurança (flight to safety), no qual o capital 
aplicado no mundo emergente (de mais alto risco, como no caso do Brasil) acaba sendo 
deslocado para investimentos de menor rentabilidade, porém mais seguros, como o caso 
dos títulos da dívida americana. 
 

 
 Ao longo do segundo semestre, por outro lado, o câmbio apresentou uma 
volatilidade bastante pequena, situando-se no intervalo entre R$ 2,00 e R$ 2,10 ao longo 
desse período. 

 
 Entretanto, essa evolução não é condizente com o movimento de apreciação das 
moedas dos países emergentes com relação ao dólar, ainda pressionadas pela injeção de 
liquidez no mundo desenvolvido como forma de estimular a atividade econômica nesses 
países. Nesse sentido, programas como a terceira edição do Quantitative Easing e os 
elevados déficits fiscais aumentam a quantidade de dólares disponíveis no mercado, o 
que acaba por reduzir seu preço. 
 

Gráfico 6.9. Spread dos títulos de 10 anos da Espanha e Itália 
(Em relação à Alemanha – %) 
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 Fonte: Bloomberg. Elaboração: FIERGS/UEE. 

Gráfico 6.10. Taxa de Câmbio no 2º semestre de 2012 
(Em R$/US$) 
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 Convém destacar que essa mudança no patamar não se tratou de um processo 
autóctone, mas que está inserida dentro da estratégia de crescimento do atual governo, 
que consiste em três pilares: (i) um câmbio relativamente mais desvalorizado e com 
pouca variabilidade, beneficiando os segmentos exportadores, sobretudo a indústria; (ii) 
uma política fiscal mais expansiva, fazendo com que a meta do superávit primário (de 
3,1%) não seja alcançada em 2012 e (iii) maior tolerância com a inflação. 
 

Peerrssppeeccttiivvaass  ppaarraa  22001133  
 
Com relação às exportações brasileiras, espera-se, no cenário base, um 

crescimento de 5,3%, alavancado por uma melhora relativa na demanda externa para o 
ano que vem e também pelo prolongamento dos estímulos adotados em 2012 para 
estimular o setor industrial, como a desoneração da folha de pagamento (que isenta 
exportações), Reintegra (devolução de até 3% das receitas de exportação referentes aos 
tributos que incidem na cadeia de produção de bens manufaturados) e dólar num patamar 
superior a R$ 2,00 e com pouca variabilidade. Ademais, o cenário também considera que 
haverá um acordo, pelo menos parcial, em torno do Fiscal Cliff. Trata-se de uma hipótese 
fundamental, uma vez que os Estados Unidos são o segundo principal destino das vendas 
externas brasileiras. As importações, por sua vez, também devem registrar crescimento 
(5,8%), em função da retomada da atividade econômica no Brasil em 2013. Mesmo sem 
modificar em grande monta o saldo da balança comercial, o maior crescimento econômico 
esperado para o ano que vem deve fazer com que haja um aprofundamento do déficit em 
transações correntes. 

Com relação ao câmbio, vale destacar que o governo deve optar pela manutenção 
do atual regime cambial, ou seja, mantê-lo num patamar mais desvalorizado em relação 
aos níveis de 2011. Tal estratégia é factível dentro de certos limites, uma vez que, por um 
lado, o Brasil dispõe de um nível de reservas mais do que suficiente (US$ 377 bilhões) 
para atuar no mercado comprando dólares. Contudo, não se pode desprezar o efeito que 
um dólar mais valorizado sobre o real exerce sobre a inflação, o chamado pass through. 
Mesmo assim, o câmbio deve permanecer num patamar bastante próximo ao verificado 
no fim de 2012. 

No cenário superior, a economia brasileira deve crescer num patamar próximo a 
4%. Em função de todos os problemas de oferta que ainda afetam a competitividade da 

Gráfico 6.11. Variação das moedas dos emergentes ante o dólar* 
(Entre 29/06/12 e 30/11/12 – em %) 
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 Fonte: BCB. Elaboração: FIERGS/UEE. *Valores positivos indicam desvalorização do câmbio, enquanto 
negativos indicam valorização. 



Dezembro 2012 | Balanço 2012 & Perspectivas 2013 | Unidade de Estudos Econômicos | Sistema FIERGS | 96 

indústria brasileira, as importações acabam suprimindo essa carência, avançando assim 
num ritmo mais intenso que as exportações. 

No cenário inferior, a economia brasileira registra mais um ano de crescimento 
baixo. Dessa forma, o arrefecimento do nível de atividade acaba por causar uma menor 
majoração das importações. As exportações seguem o mesmo caminho, contudo 
avançam mais que as importações. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 6.10. Perspectivas para as variáveis do Balanço de Pagamentos 
(US$ bilhões) 

Inferior Base Superior
Exportações 256,0 243,5 252,0 256,4 261,8
Importações 226,3 223,6 229,2 236,6 243,7
Saldo 29,8 19,9 22,8 19,8 18,0
Saldo em Transações Correntes -52,4 -55,0 -56,0 -60,0 -64,0
IED 66,7 60,9 60,0 66,0 70,0

2011 2012*
Cenários 2013

 
  Elaboração: FIERGS/UEE. *Estimativa: FIERGS/UEE. 

Tabela 6.11. Perspectivas para a taxa de câmbio 
(em R$/US$) 

Inferior Base Superior
Taxa de câmbio - Desvalorização (%)** -5,1 16,8 5,1 5,1 0,0
Taxa de câmbio - Média do ano 1,7 2,0 2,1 2,1 2,0

2011 2012*
Cenários 2013

 
  Elaboração: FIERGS/UEE. *Estimativa: FIERGS/UEE. **Variação em relação à média do período anterior. 
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7. SETOR PÚBLICO 
 

 

A VOLTA DA REENGENHARIA ORÇAMENTÁRIA 

 
Um marcado pela incapacidade do Governo de atingir a meta de superávit primário, 
apesar do volume atípico de receitas de dividendos e do desconto das despesas de 

investimento com PAC e dos subsídios do programa “Minha Casa, Minha Vida”. 
 

O ano de 2012 foi marcado pela estagnação econômica, fruto da crise internacional 
e da baixa competitividade da indústria. O Governo, na tentativa de atenuar os efeitos do 
baixo dinamismo da economia europeia, lançou diversas medidas anticíclicas baseadas 
em desonerações fiscais, que foram desde a redução do IPI para automóveis, linha 
branca e móveis, e a anulação temporária da CIDE (Contribuição de Intervenção de 
Domínio Econômico); até a desoneração da folha de pagamento, sem contar na redução 
das tarifas de energia elétrica prometida para 2013. A consequência direta foi a queda do 
ritmo de crescimento das receitas federais no ano. 

Por outro lado, como forma de sanar a deficiência de transmissão das decisões de 
política monetária para a economia real, o Governo também expandiu seus gastos em 
despesas correntes, comprometendo o resultado fiscal do ano. Mesmo abatendo as 
despesas de investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e dos 
subsídios do programa “Minha Casa, Minha Vida”, a meta de superávit primário não será 
cumprida. 

Para 2013, o Governo planeja novas desonerações. A questão é que não há mais 
espaço fiscal para acomodar essas renúncias tributárias. Resta saber como será feito. É 
bem provável que o superávit primário não seja cumprido mais uma vez. 

 
Desaceleração das receitas 

  
A relação da atividade econômica com a composição financeira do Tesouro é direta 

e incontestável. Quando o País cresce, o Governo arrecada mais, não apenas pela via do 
consumo, que é amplamente tributado no Brasil, mas pelo aumento do faturamento das 
empresas, ampliação das importações e aumento do número de contratações. Por outro 
lado, quando o ano é marcado por um fraco desempenho econômico, como é o caso de 
2012, as receitas ainda crescem, mas num ritmo mais moderado. 

No acumulado até outubro de 2012, a arrecadação das receitas federais somou R$ 
842,3 bilhões, equivalentes a um acréscimo real (IPCA) de apenas 0,7% em comparação 
ao mesmo período de 2011. O ritmo de crescimento dessas receitas já iniciou o ano muito 
mais ameno do que o observado no ano anterior (ver gráfico 7.1), em decorrência da falta 
de dinamismo da economia. À medida que foram sendo anunciados os números reais da 
economia, o Governo começou a lançar planos de incentivos econômicos pautados em 
desonerações tributárias. A partir de junho, a arrecadação reduziu ainda mais seu ritmo 
de crescimento.  
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Gráfico 7.1. Evolução da arrecadação de receitas federais 
(Variação % real acumulada em relação ao mesmo período do ano anterior) 
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Fonte: SRF. Elaboração: FIERGS/UEE. Deflator: IPCA (out/2012). 
  

Esse valor (R$ 842,3 bilhões) leva em consideração as receitas previdenciárias, 
cujo avanço em relação a 2011 foi de R$ 26 bilhões, ou 6,7% em termos reais. O que 
explica esse desempenho, na contramão da atividade econômica, é a elevação da 
remuneração média do trabalhador brasileiro, decorrente do crescimento da massa de 
salários na economia. Só em 2012, o rendimento médio dos trabalhadores brasileiros 
avançou 4,1%, em termos reais.  

Desconsiderando as receitas previdenciárias, a receita de impostos e contribuições 
somou R$ 603,7 bilhões no mesmo período, equivalente a uma queda real de 1,5% em 
relação ao que foi arrecadado em 2011. A principal contribuição negativa foi a redução de 
R$ 5,1 bilhões da receita com a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
(CIDE), cuja alíquota foi reduzida para zero, para evitar que o reajuste de combustíveis 
chegasse ao consumidor final. Até o final do ano, espera-se que a perda de arrecadação 
com essa contribuição alcance R$ 7 bilhões. 

 A redução das alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de 
automóveis, linha branca e móveis também contribuiu para a redução das receitas 
federais. No acumulado até outubro, a queda foi de 7,5% em termos reais. Como reflexo 
da baixa atividade econômica e, em parte, da base expandida de 20112, a receita com a 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apresentou queda de R$ 1,5 bilhão no 
mesmo período.  

A arrecadação com impostos de importação, por outro lado, registraram aumento 
de 12,5% em termos reais (IPCA). Mesmo com a queda das importações de 0,9%, a forte 
desvalorização cambial ocorrida entre janeiro e outubro, de 17,2%, fez os preços dos 
produtos importados se elevarem, gerando efeitos positivos sobre a arrecadação. Esse 
resultado, contudo, não foi suficiente para reverter o resultado total da arrecadação com 
tributos, dado que representa parcela pequena desse montante, de apenas 4,3%. 

 
 
 

 

                                                           
2 Em 2011 as receitas de CSLL tiveram acréscimo de 32%, chegando ao montante de 51 bilhões. 
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Tabela 7.1. Arrecadação das receitas federais 
(R$ bilhões) 

Real
R$ % %

Imposto de Renda 208,1   218,6   10,5 5,0% -1,2%
IPI 38,7     38,1     -0,7 -1,8% -7,5%
IOF 26,2     25,6     -0,6 -2,2% -7,9%
Imp. de Importação 21,5     25,7     4,2 19,7% 12,5%
Cofins 130,5   142,6   12,2 9,3% 2,7%
PIS/PASEP 34,6     38,0     3,4 9,8% 3,2%
CSLL 51,4     49,9     -1,5 -3,0% -8,6%
CIDE 7,9       2,7       -5,1 -65,2% -67,0%
SUBTOTAL 518,9   541,2   22,3     4,3% -1,9%
TOTAL TRIBUTAÇÃO 581,9   603,7   21,8     3,7% -1,5%
TOTAL (com Previdência) 794,3   842,3   48,0     6,0% 0,7%

Nominal

Variação 
2011    

jan-out
2012    

jan-out

 
Fonte: SRF. Elaboração: FIERGS/UEE. Deflator: IPCA (out/2012). 
 

 

Expansão dos gastos 
 
Como forma de auxiliar a política de desoneração tributária na busca pela 

retomada da atividade econômica, uma vez verificada a deficiência de transmissão dos 
efeitos de política monetária para a economia real, o governo passou a ampliar seus 
gastos correntes. As despesas primárias do Governo Central (excluídas as transferências 
a estados e municípios) registraram aumento real (corrigidas pelo IPCA) de 6,4% no 
acumulado até outubro de 2012, excedendo em R$ 71,1 bilhões o montante despendido 
no mesmo período de 2011. Destacou-se, no período, a despesa de custeio e capital, 
com crescimento real de 11,3%, influenciada principalmente pela despesa com Benefícios 
Assistenciais (LOAS e RMV3), cujo crescimento foi de 12,5%, já descontada a inflação.  

 
Tabela 7.2. Despesas primárias do governo central 

(R$ milhões) 

Nominal Real
Despesa Total 585,6     656,6     12,1 6,4

Pessoal e Encargos 145,1     150,1     3,4 -1,9
Benefícios Previdenciários 226,8     256,7     13,1 7,4
Custeio e Capital 209,1     245,1     17,2 11,3

Despesa do FAT 29,4       33,9       15,2 9,4
Subsídio e Subvenções Econômicas 9,0         9,5         4,8 0,1
Benefícios Assistenciais (LOAS e RMV) 20,7       24,5       18,5 12,5
Outras Despesas de Custeio e Capital 150,0     177,3     18,2 12,2

Outras Despesas de Custeio 108,6     126,4     16,4 10,5
Outras Despesas de Capital 41,4       50,9       22,9 16,6

Transferências do Tesouro ao Banco Central 1,8         1,9         5,5 0,2
Despesas do Banco Central 2,7         2,9         7,4 1,9

2011 2012
Variação %

 
Fonte: STN. Elaboração: FIERGS/UEE. Deflator: IPCA (out/2012) 

 

                                                           
3 Referem-se à Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e Renda Mensal Vitalícia (RMV). 
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Uma conta que tem ganhado cada vez mais relevância entre as despesas do 
governo é a rubrica “outras despesas de capital”, cujo valor não só considera os 
investimentos com o PAC, como recentemente (a partir do ano passado) passou a 
contemplar os subsídios do programa “Minha Casa, Minha Vida”. No ano, essas despesas 
somaram R$ 50,9 bilhões e registraram crescimento real de 16,6%, explicado, em grande 
medida, pelo aumento de R$ 19,9 bilhões (17,4% nominais) das despesas discricionárias, 
e de R$ 5,8 bilhões (27,7% nominais) das despesas do PAC, que no ano somaram R$ 
26,6 bilhões. 

É importante salientar, entretanto, que estes montantes consideram os valores do 
empenho pagos no exercício, e o saldo pago de restos a pagar de exercícios anteriores. 
Quando comparamos o empenho com a despesa executada (ignorando o saldo de restos 
a pagar), percebemos que apenas 28,5% do valor empenhado foi, de fato, executado. E 
essa é uma situação recorrente. Desde 2007, ano em que o PAC foi lançado, o valor 
executado vem sendo bastante inferior ao montante empenhado em cada ano. O 
resultado é que sobram cada vez mais valores a serem pagos nos próximos exercícios, o 
que diminui ainda mais a capacidade de investimento de cada ano. 

 
Gráfico 7.2. Despesas do PAC 

(R$ bilhões) 
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Fonte: STN. Elaboração: FIERGS/UEE. Deflator: IPCA (out/2012). * Dados até outubro. 
 
 
As despesas com Previdência Social contribuíram de maneira significativa para a 

expansão dos gastos no período. O aumento de R$ 29,8 bilhões entre 2011 e 2012, que 
equivale a um crescimento real de 7,4%, está diretamente relacionado com o reajuste de 
14,13% do salário mínimo em 2012. Ressalta-se que para ampliar os gastos 
previdenciários e de custeio, o Governo reduziu os dispêndios com pessoal e encargos 
que, no período, sofreram queda de 1,9% em termos reais. Para 2013, espera-se maiores 
pressões sobre essa rubrica, o que deve caracterizar uma política fiscal ainda mais 
expansionista do que esta vista em 2012, uma vez que a outras despesas não devem 
ceder tão cedo. 
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Resultados Fiscais do Setor Público 
 

A diminuição das receitas, combinada com uma política de ampliação dos gastos 
correntes, resulta sempre numa redução da capacidade do Governo de honrar seus 
compromissos. Para evitar que esse arranjo se tornasse recorrente, em 1999 o Governo 
aderiu ao sistema de metas de superávit primário que, aliado ao sistema de metas de 
inflação, tem o objetivo de manter a economia brasileira estabilizada.  

O superávit primário nada mais é do que o esforço que o Governo tem que fazer 
para pagar os encargos da dívida, e impedir que a relação dívida/PIB aumente. De fato, 
os esforços fiscais adotados em 1999 fizeram com que essa relação sofresse queda 
expressiva ao longo dos anos. Nos últimos tempos, entretanto, tem havido um movimento 
gradual de redução da meta de superávit primário, que diminui a eficácia do sistema na 
busca pela redução da dívida. E não só isso, em 2005 passou a ser oficializada uma meta 
adicional, a chamada “meta ajustada”, que permitiu o desconto de recursos do Governo 
aplicados em investimentos públicos. Desde o ano de 2010, os gastos com o Programa 
de Aceleração do Crescimento (PAC) puderam ser descontados da meta. 

  
Gráfico 7.3. Evolução da relação dívida 

líquida/PIB 
(Em % do PIB) 
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 Fonte: BCB.   Fonte: BCB. * Modificada para 2,5%. 

 
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2012 determinou como meta “cheia” 

(sem os descontos) de superávit primário o montante de R$ 139,8 bilhões, equivalente a 
3,1% do PIB. Até outubro de 2012, o resultado primário do Governo Federal somou R$ 
88,2 bilhões, R$ 30,4 bilhões a menos do que no mesmo período de 2011, ano em que a 
meta de 3,1% do PIB foi atingida. Esse montante (R$ 88,2 bilhões) representa apenas 
2,42% do PIB, quase 1 p.p. a menos do que havia sido no ano anterior (3,47%), e 
configura-se como o pior resultado desde agosto de 2010. Quando analisamos as esferas 
do Governo em separado, podemos perceber que a piora do resultado fiscal se dá no 
núcleo mais importante do setor público. O Governo Central deixou de gerar um montante 
de R$ 21,7 bilhões entre 2011 e 2012 para pagamento dos encargos da dívida. 

A mesma LDO 2012 deliberou que a meta de superávit primário poderia ser 
reduzida até o montante de R$ 40,6 bilhões relativos ao Programa de Aceleração do 
Investimento (PAC) contido nos Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social. Assim, a 
“meta ajustada” para 2012 poderia chegar a R$ 99,2 bilhões. No relatório das receitas e 
despesas federais do quinto bimestre, o Governo admitiu que irá abater R$ 25,6 bilhões 
da meta cheia de 2012. Já considerando esse desconto, o esforço necessário por parte 
do Governo para atingir a “meta ajustada” (que passa a ser de R$ 114,2 bilhões) é de R$ 
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26 bilhões em dois meses. Como isso é bem improvável de ocorrer, o não cumprimento 
da meta em 2012 já foi oficializado pelo Governo.  

 

 
Esse tipo de situação põe em dúvida a real intenção do Governo de produzir 

resultados primários que auxiliem a política monetária na busca pela estabilização da 
economia. Em 2009, por exemplo, devido aos efeitos provocados pela crise internacional 
da época, a meta foi reduzida de 3,8% para 2,5% do PIB para que pudesse ser cumprida. 
De fato, uma alternativa não muito ortodoxa, mas bem justificada. Naquele ano o 
comprometimento em alcançar a meta era tácito. Hoje, o fato de não haver uma 
preocupação por parte do Governo com o não cumprimento da meta sinaliza uma 
mudança das prerrogativas de política econômica.  

É bem verdade que a falta de rigor orçamentário é quase que uma questão cultural 
do País. Admite-se, sem muito pesar, que o Executivo não precisa, necessariamente, 
cumprir toda a lei orçamentária, com exceção, é claro, de despesas obrigatórias como os 
dispêndios com pessoal e benefícios previdenciários. Os princípios mais austeros, e com 
vistas em uma maior transparência, adotados desde o fim da década de 1990, com a 
criação da Secretaria do Tesouro Nacional e com a implementação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (2001), ajudaram bastante nessa questão, mas ainda não são 
suficientes. O processo de elaboração do orçamento precisa também ser revisado e 
tornado mais rigoroso e, é claro, é necessário que a própria população se envolva com 
esse tipo de discussão. 

Apesar da queda acentuada da taxa Selic no ano, a despesa com juros do setor 
público cedeu apenas 0,9 p.p. quando analisada em percentual do PIB, mostrando uma 
clara resistência de baixa. De fato, leva tempo para que a parcela da dívida pública não 
indexada à Selic (a mobiliária, por exemplo) reflita os custos menores de financiamento. 
Mesmo assim, a representatividade de 4,89% do PIB já é menor da história. 

 
 
   
 

Tabela 7.3. Resultados do Governo 
(R$ bilhões) 

2011                               

jan-dez
% PIB

2012                     

jan-dez
% PIB

Variação     
(R$ bilhões)

Governo Central 85,72 2,51% 64,06 1,76% -21,66
Estados 28,54 0,84% 21,44 0,59% -7,10
Municípios 2,31 0,07% 1,48 0,04% -0,83
Estatais 2,00 0,06% 1,24 0,03% -0,76

Resultado Primário 118,57 3,47% 88,21 2,42% -30,36
Governo Central -151,00 4,42% -117,54 3,22% 33,46
Estados -36,36 1,07% -48,90 1,34% -12,54
Municípios -7,71 0,23% -9,73 0,27% -2,02
Estatais -2,66 0,08% -2,26 0,06% 0,40

Juros Nominais -197,73 5,79% -178,43 4,89% 19,30
Governo Central -65,27 1,91% -53,48 1,47% 11,79
Estados -7,82 0,23% -27,46 0,75% -19,64
Municípios -5,40 0,16% -8,25 0,23% -2,85
Estatais -0,66 0,02% -1,02 0,03% -0,36

Resultado Nominal -79,16 2,32% -90,22 2,47% -11,06  
 Fonte: BCB.  Elaboração: FIERGS/UEE. 
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Os artifícios que mascaram o resultado primário 
 

Mesmo sem conseguir atingir a meta, e já considerando os descontos permitidos, 
os dados mostram que parcela considerável do superávit primário tem sido financiada 
através de recursos nada ortodoxos do Governo.  
 Assim como nos anos de 2009 e 2010, observa-se uma manobra contábil que faz 
uso de dividendos antecipados, especialmente do setor público financeiro que não é 
considerado para fins de cálculo do superávit primário, como a Caixa Econômica Federal 
(CEF), o Banco do Brasil (BB) e o BNDES.  

Os mecanismos utilizados são variados e bastante criativos. Exemplo disso são os 
empréstimos subsidiados do Tesouro ao BNDES. O Tesouro capta recursos no mercado 
à taxa Selic e empresta ao BNDES a taxas menores, como a TJLP (Taxa de Juros de 
Longo Prazo), que representa o custo básico dos financiamentos concedidos pelo próprio 
BNDES. Essa taxa, que estava fixada em 6% a.a. desde julho de 2009, foi reduzida para 
5,5% a.a. através do programa de gastos do Governo PAC Equipamentos. O BNDES, por 
sua vez, empresta esses recursos a taxas maiores que a TJLP, auferindo lucros sobre 
essas operações. Esses lucros são repassados ao Tesouro Nacional sobre a forma de 
dividendos, que auxiliam na composição das receitas do Governo para fins de cálculo do 
resultado primário. O mais preocupante nessa história é que esse tipo de subsídio não 
aparece nas contas primárias do Governo como despesa, o que torna o resultado primário 
maior.  

Entre janeiro e outubro de 2012, os dividendos somaram R$ 19,7 bilhões, uma 
variação nominal de 13,9% em relação ao mesmo período de 2011. Desconsiderando a 
inflação (deflator IPCA), esse avanço é de 8,2%. Apenas em agosto a receita com 
dividendos foi de R$ 5,8 bilhões, fazendo com que a rubrica que representava 3,1% das 
receitas totais do Tesouro em 2011 passasse a representar 3,4% no acumulado até 
setembro de 2012. 

 
Outra forma comum encontrada pelo Governo para “mascarar” os resultados fiscais 

é autorizar o BNDES, a CEF e o BB a resgatarem os títulos públicos federais que detêm 
em carteira própria antes de seus vencimentos. Os ganhos com essa operação são 

Gráfico 7.5. Evolução das receitas com dividendos 
(Valores acumulados até setembro – R$ bilhões) 
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 Fonte: STN. Elaboração: FIERGS/UEE. 
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repassados ao Tesouro Nacional na forma de “dividendos complementares referentes à 
reversão do saldo de reserva para futuro aumento de capital”.  

As receitas atípicas vão além da antecipação dos dividendos e envolvem depósitos 
judiciais, lucros sacados do Fundo Nacional do Desenvolvimento, receita de CSLL da 
Vale do Rio Doce e receita líquida derivada do processo de capitalização da Petrobras em 
2010 (R$ 31,9 bilhões), que nos últimos anos vêm compondo as receitas do Governo, 
dependendo da necessidade de melhorar os resultados primários.  

Além disso, o Governo afirma que espera uma receita adicional de R$ 10 bilhões 
em dividendos até o final do ano. Somado ao montante já acumulado até outubro, esse 
volume teria um crescimento expressivo de 71,6%. Trata-se de uma realização difícil de 
acreditar. De todo modo, essas receitas estão escondendo um resultado ainda pior do 
Governo, que pelo visto, devem continuar até o final do ano. 

Essas práticas orçamentárias eram bastante utilizadas na década de 1980. À 
época, vigorava o mesmo mecanismo de transferência de recursos do Tesouro, captados 
através da venda de títulos públicos federais a taxas de juros de mercado, e repassados 
para o BNDES e Banco do Brasil a taxas irrisórias, com o intuito de obter dividendos, para 
ampliar as receitas e abrir espaço para novos gastos. A diferença entre as taxas de 
captação e empréstimo representava uma despesa oculta do Governo, financiada pela 
emissão de novos títulos. Esse processo levou à elevação do endividamento federal e 
gerou pressões inflacionárias, de que todos lembram até hoje.  

Ou seja, a prática não é nova e os resultados são bastante conhecidos. A elevação 
da dívida para transferir repasses às instituições financeiras públicas tem um custo fiscal 
grande que, inclusive, tem efeitos na contramão do que deseja o Governo atualmente, 
que é a redução das metas de superávit primário.  

 

Sustentabilidade da Dívida 
 
As discussões acerca do tamanho de superávit primário necessário para estabilizar 

a relação dívida líquida/PIB ganharam força neste ano, especialmente depois que o 
Governo começou a sinalizar que não teria condições de cumprir a meta de 3,1%. Esta 
questão começou a ser levantada porque, em teoria, a queda da taxa Selic no ano teria 
aberto espaço para a redução no superávit primário fixado a cada ano, uma vez que 
diminui a dívida líquida do Governo. Para entendermos a relação da Selic com os 
superávits primários precisamos fazer uma análise da composição da dívida pública.  

A dívida bruta do setor público contabiliza os passivos dos Governos e inclui, por 
exemplo, os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional para fins de política monetária. O 
Governo acumula este tipo de dívida para fazer frente ao seu déficit nominal (necessidade 
de financiamento do setor público), e para comprar ativos.  Os empréstimos do Tesouro 
ao BNDES e às empresas estatais configuram-se como o principal elemento dos ativos do 
Governo, assim como as reservas internacionais. Como são ativos líquidos estes são 
deduzidos da dívida bruta para a composição da dívida líquida, principal indicador para 
analisar a capacidade do Governo de cumprir seus compromissos. A dívida líquida do 
setor público (DLSP) corresponde, portanto, à diferença entre passivos e ativos das três 
esferas do Governo federal, incluindo o Banco Central e as empresas estatais. 

A taxa de juros incidente sobre a dívida bruta é a Selic, enquanto que sobre a 
dívida líquida incide uma taxa de juros implícita, calculada a partir da diferença da taxa 
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básica paga pelos títulos públicos e a taxa de retorno dos ativos líquidos. Tomemos como 
exemplo o caso em que o Governo capta R$ 10 milhões com emissão de títulos públicos 
à taxa Selic (7,25% a.a.) para fazer um repasse de R$ 5 milhões ao BNDES, cujo retorno 
é a TJLP (5,5% a.a.) – manobra bastante utilizada nos últimos tempos para mascarar o 
resultado primário, como visto acima. Portanto, sua dívida bruta é de R$ 10 milhões, 
enquanto que sua dívida líquida é de R$ 5 milhões. Assim, a taxa de juros que incide 
sobre a dívida bruta é de 7,25% a.a., enquanto que a incidente sobre a dívida líquida é de 
9% a.a. Se o Governo decide emitir mais títulos para aumentar os repasses ao BNDES, 
no montante de R$ 5 milhões, estará aumentando sua dívida bruta, mas a dívida líquida 
permanecerá constante. A única mudança será o aumento da taxa implícita de juros para 
10,75% a.a.4 Não parece muito sensato fazer isso, mas é o que tem acontecido. 

Para avaliar o quanto de superávit primário é necessário para manter a relação 
dívida líquida sobre o PIB constante, devemos entender a seguinte equação: 

  

Quem determina o tamanho do superávit primário necessário para manter a 
relação dívida líquida sobre o PIB constante é, portanto, a taxa de crescimento do PIB e a 
taxa de juros implícita. Esta última será maior quanto maior for a diferença entre a taxa 
Selic e o retorno dos ativos do Governo, e quanto maior for o tamanho desses ativos. 

De fato, a queda da Selic implica na redução dos superávits primários necessários, 
à medida que reduz a taxa implícita de juros. Mas é importante lembrar que esta também 
é afetada pelo tamanho dos ativos do Governo. Caso estes aumentem significativamente 
no momento da queda da Selic, os resultados positivos desta última podem ser anulados. 

Quando analisamos a evolução dos dois principais ativos do Governo, podemos 
perceber que ambos tiveram um aumento significativo nos últimos anos.  Enquanto que 
os créditos contra instituições financeiras representavam 0,5% do PIB em 2006, e as 
reservas internacionais, 7,7%, em 2012 suas magnitudes já equivaliam a 8,9% e 17,3% 
do PIB, respectivamente.  

Como dito anteriormente, os empréstimos ao BNDES rendem à taxa TJLP 
(atualmente em 5,5% a.a.) e as reservas internacionais, segundo dados do Banco 
Central, renderam em 2011 uma taxa de 3,6% a.a.. Naturalmente, há uma clara diferença 
entre as taxas de captação dos títulos e a taxa de retorno dos ativos. Se já existe essa 
diferença e os ativos continuam crescendo, a taxa de juros implícita tende a não 

                                                           
4
 O exemplo aqui discutido supõe uma situação em que os ativos do governo são apenas compostos pelos 

repasses ao BNDES. Quando a captação era de R$ 10 milhões, a proporção de repasses ao BNDES era a 
mesma da dívida líquida (se entende aqui recursos para fazer frente às necessidades do setor público). No 
momento em que a captação se eleva para R$ 15 milhões, cujo montante adicional captado é integralmente 
repassado ao BNDES, a proporção da dívida líquida sobre o montante captado cai para 33,3%, e os 
repasses ao BNDES passam a equivaler 66,6% desse montante. Por isso se eleva a taxa implícita sobre a 
dívida líquida. 

Figura 1. Superávit primário 

Superávit 
Primário = *Dívida Líquida

PIB

Taxa Implícita (–) 
Taxa cresc. PIB

 
 

 Elaboração: FIERGS/UEE. 
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acompanhar a queda da Selic como se imagina, o que faz com que a queda da dívida 
líquida ocorra de forma mais lenta do que se projeta usualmente.  

  
Gráfico 7.6. Evolução dos ativos do 

Governo 
 (Em % do PIB – ativos selecionados) 

Gráfico 7.7. Taxas de Juros: Selic versus 
Taxa Implícita 

(Em % a.a.) 
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Em 2012, a dívida líquida do setor público (DLSP), seguiu a tendência de queda 

verificada nos últimos anos, representando, em setembro, 35,3% do PIB, uma redução de 
1,1 p.p. em comparação com dezembro de 2011. Esta queda foi, de fato, positivamente 
influenciada pela redução da Selic, mas poderia ter sido mais significativa, como visto 
acima, caso os ativos do Governo não tivessem crescido nessa mesma magnitude no 
período. A dívida bruta, por outro lado, voltou a crescer em relação ao PIB, passando de 
54,6% em setembro de 2011 para 58,5% no mesmo período desse ano, devido, em maior 
parte, ao estoque de crédito. 

Se o Governo mantiver a política de manutenção do câmbio desvalorizado para 
recuperar a competitividade da indústria nacional, terá que adquirir mais reservas 
internacionais no ano que vem, quando o ingresso de dólares aumentar com a retomada 
da bolsa de valores brasileira. O subsídio ao preço do petróleo, a pressão para redução 
dos juros dos bancos e as incertezas em relação à renovação dos contratos de 
concessão das companhias de energia elétrica fizeram os preços dos principais papéis 
brasileiros declinarem. No ano que vem, com a retomada da atividade econômica e com 
uma oferta maior de dólares no mercado internacional, devido ao afrouxamento monetário 
(QE3) por parte do Banco Central Americano, haverá um fluxo maior de recursos para 
Brasil. Elevando a acumulação de reservas, o Governo estará pressionando a taxa 
implícita sobre a dívida líquida para cima, fazendo-a se descolar ainda mais da Selic, que 
deverá permanecer no atual patamar de 7,25% a.a. O maior risco, nesse sentido é que a 
sustentabilidade da dívida pública seja ameaçada. 

Portanto, a discussão de redução da meta de superávit primário deve passar 
também pela questão do aumento dos repasses às instituições financeiras públicas e às 
empresas estatais, e pela escolha da política cambial feita pelo Governo. 

 

Perspectivas para 2013 
 
A Proposta de Lei Orçamentária (PLOA) prevê, para 2013, receitas e despesas do 

orçamento fiscal e de seguridade na ordem de R$ 2,25 trilhões, um avanço de 1,2% em 
relação ao projetado para 2012.    



Dezembro 2012 | Balanço 2012 & Perspectivas 2013 | Unidade de Estudos Econômicos | Sistema FIERGS | 107 

Em relação às receitas, é importante destacar que não há no PLOA uma estimativa 
de aumento significativo da arrecadação bruta que possa financiar as novas medidas de 
estímulo à economia planejadas pelo Governo para o ano que vem, como o pacote de 
infraestrutura.  Estima-se uma receita primária de 24,7% do PIB. Esse avanço é muito 
pequeno em relação à arrecadação realizada em 2011, de 23,9% do PIB, quando a carga 
tributária era mais alta.  

Pelo lado das despesas primárias, não há sinalização de que estas vão ceder para 
fazer frente a essa agenda. A regra atual de salário mínimo impõe restrições para a 
desaceleração das despesas com INSS e a folha de pagamento do pessoal ativo segue 
uma atualização perto de 2,5% a.a., o que impõe ainda mais rigidez ao gasto com 
pessoal, que deve crescer em torno de 10% segundo o PLOA, mantendo sua 
representação no PIB em 4,2%.  Além disso, 2012 será um ano em que deverão ser 
desembolsados importantes montantes em investimentos para a Copa do Mundo, a se 
realizar em 2014.   

Nesse sentido, a única forma de conciliar as novas medidas com a elevação das 
despesas primárias é a continuidade de queda do resultado primário. Para o cenário 
base, estima-se um superávit primário 0,7 p.p. menor do que a meta determinada pela 
LDO para 2013, de 3,1% do PIB, ou R$ 155,9 bilhões. Em termos gerais, pressupõe-se 
que não haverá grandes mudanças na forma como o Governo conduz as finanças 
públicas. É bem provável que o Governo continue abatendo da meta os valores 
dispendidos com os programas PAC e “Minha Casa, Minha Vida”.  

Caso a atividade econômica não se recupere da forma como se espera, a 
arrecadação poderá continuar tendo incrementos tímidos como os vistos em 2012. Nesse 
cenário inferior, o superávit primário será igual àquele necessário para manter a relação 
dívida/PIB no patamar de 35%. Para o cenário superior, espera-se que as receitas de 
impostos e de contribuições voltem a crescer devido à retomada da atividade, porém a 
taxas menores do que aquelas vistas em 2011. Mantendo a premissa de que os gastos 
continuarão crescendo, a estimativa para superávit primário será de 2,9% do PIB. 

 
 

Tabela 7.4. Perspectivas para indicadores fiscais 
(% do PIB)  

Inferior Base Superior

Resultado Primário 3,10 2,51 2,16 2,40 2,90

Resultado Nominal -2,61 -2,48 -2,30 -2,70 -3,08

Pagamento de Juros Nominais -5,71 -4,90 -4,46 -5,10 -5,98

Dívida Líquida do Setor Público 36,41 35,20 35,00 34,30 33,90

2011 2012*
Cenários 2013

 
 

  Fonte: STN. *Estimativas: FIERGS/UEE. 
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PARTE III 

RIO GRANDE DO SUL 
____________________________ 

 



Dezembro 2012 | Balanço 2012 & Perspectivas 2013 | Unidade de Estudos Econômicos | Sistema FIERGS | 109 

 
8. PIB 

 

A ESTIAGEM FEZ O RIO GRANDE DO SUL ENTRAR EM RECESSÃO 

 
A estiagem que atingiu o Estado fez com que o cenário superasse qualquer perspectiva 

negativa realizada no ano passado. A baixa oferta de produtos agrícolas, juntamente com 
elevados custos com a mão-de-obra, diminuiu a capacidade de competir da indústria, que 
também apresentou resultados negativos. Para 2013, o cenário é mais favorável, uma vez 

que se espera uma safra de grãos superior a media histórica e a retomada dos 
investimentos no País. 

 
Os dados de PIB do Rio Grande do Sul até o primeiro semestre refletiram, em 

grande parte, os impactos da estiagem e, em menor proporção, a crise internacional. No 
segundo trimestre, a atividade econômica do Estado teve queda de 4,3%, considerando o 
ajuste sazonal, e, no acumulado do ano, o recuo registrado foi de 4,1% (resultado 
bastante inferior ao registrado pelo Brasil, de +0,6% para o mesmo período). 

A estiagem verificada neste ano atingiu sobremaneira as culturas de verão, que 
respondem por 90% das receitas agrícolas do Estado. As quedas de produção da safra 
de grãos, com destaque para a soja (-49%), arroz (-13,6%) e milho (-45,3%), fizeram com 
que o setor da agropecuária registrasse recuo de 37,9% no primeiro semestre de 2012. 
Os impactos da estiagem sobre as economias locais levaram diversos municípios a 
decretarem estado de emergência. 

 

 
A estiagem afetou diretamente a oferta de matéria prima, que contribuiu para que 

alguns setores da indústria, como o de alimentos e tabaco tivessem crescimento negativo 
de 7,6% e 19,2% no mesmo período, respectivamente.  Além disso, a indústria gaúcha 
também sofreu com os efeitos da crise internacional. Aos moldes da dinâmica brasileira, 
setores como o de Veículos automotores (-14,4%), Metalurgia básica (-22,1%), Calçados 

Gráfico 8.1. PIB: BR x RS 
(Número índice – base 2002=100) 

RS BR
 

 Fonte: IBGE. FEE. 
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(-11,0%) contribuíram para que a indústria de transformação registrasse queda de 2,9%. 
Os destaques positivos ficaram por conta de Máquinas e Equipamentos (22,5%), Refino e 
Petróleo (10,5%) e Mobiliário (11,0%). Como contraparte, a Construção Civil registrou 
crescimento de 2,6% e as demais indústrias (SIUP e Extrativa), de 3,1%. 

O setor de serviços, por outro lado, cresceu 3,3% nos primeiros seis meses do ano, 
com destaque para o comércio que, com uma taxa de 2,3%, apresentou crescimento 
acima da média nacional (1,2%).  

Assim, considerando que no primeiro trimestre do ano a economia gaúcha recuou 
2,2%, podemos afirmar que o Estado entrou tecnicamente em recessão. Definindo como 
recessão a ocorrência por dois trimestres consecutivos de crescimento negativo do PIB, 
observa-se que ao longo da última década o Brasil enfrentou duas recessões, enquanto 
que o Rio Grande do Sul passou por quatro períodos recessivos. 

No período 2003/I até 2003/III, o Brasil entrou em recessão, enquanto o Rio 
Grande do Sul apresentou crescimento favorável, beneficiado pelas vendas do setor 
externo e pela safra positiva. Já no período 2004 e 2005, o Estado sofreu uma forte 
estiagem, enquanto o Brasil gozava de um ciclo de crescimento positivo. Olhando para 
as séries históricas do PIB do BR e RS, percebe-se que durante esta crise o Estado 
perdeu um espaço na economia nacional que nunca mais conseguiu recuperar. 
Portanto, serve de lição que os efeitos de uma estiagem (ou sejam, choque de oferta), 
podem ter resultados duradouros sobre a economia.  

Um dos fatores que agravou os efeitos nocivos da estiagem de 2005 sobre a 
economia gaúcha foi que o Brasil se encontrava em situação completamente oposta, 
com uma economia bastante aquecida. Desse modo, as políticas do governo federal 
eram no sentido de conter o crescimento e a inflação, enquanto no Rio Grande do Sul, 
as necessidades eram no sentido oposto. Esse foi um dos fatores que fez com que a 
recuperação torna-se mais custosa. O outro período recessivo do Estado ocorreu após a 
crise de 2008, mas o nível de produção logo foi reestabelecido, pois os esforços 
estaduais e federais eram na mesma direção.  

 

 
Assim, para o Rio Grande do Sul, os períodos de recessão estão atrelados em 

especial a quedas de safra e crises externas. O Brasil no agregado, por seu tamanho 
continental e produção diversificada, sofre menos com as crises no setor agrícola. Deste 
modo, os períodos de recessão estão mais ligados a crises externas e de confiança. 

Gráfico 8.2. Participação no PIB: RS/BR 
(Em %) 
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Como consequência desses sucessivos períodos recessivos, a participação do RS no 
PIB do BR diminuiu consideravelmente. 

 
Por fim, a recessão causada pela estiagem de 2012 se mostrou bastante 

desastrosa em termos de perda de produção, mas, pelo fato de ter sido mais localizada 
no RS do que nos outros estados, a oferta de insumos para a indústria não ficou 
completamente comprometida. Além disso, o Brasil passava por um ciclo de 
desaceleração, de tal modo que o governo federal também esteve durante este período 
empenhado em programar ações para reativar a atividade econômica. De acordo com o 
IAER/RS, uma proxy para o PIB mensal, a economia do RS decresceu entre janeiro e 
abril, passando a crescer nos meses seguintes, com exceção de setembro. 

 
 

Uma situação melhor no campo 
 

O fraco desempenho da agricultura também afetou a pecuária, tanto pela menor 
qualidade do pasto disponível, quanto pela retração na oferta de ração. Os abates totais 
(em quilogramas) de bovinos no primeiro semestre cresceram apenas 0,84%, mas o peso 
por cabeça mostrou retração de 1,14% no período, indicando uma perda de produtividade 
do setor. No caso dos abates de frangos, a situação foi mais grave, a produção retraiu 
9,2% na comparação do primeiro semestre de 2012 frente ao mesmo período do ano 
anterior. Os abates de suínos cresceram 4,9% na mesma base de comparação, nesse 
caso, mesmo com o embargo imposto à carne importada do Brasil pela Rússia, o 
segmento conseguiu apresentar resultado positivo. 

Na agricultura, as perdas não foram somente na safra de grãos, conforme já citado. 
A produção de Tabaco, laranja, maçã e mandioca, por exemplo, registraram produção 
abaixo do ano passado. Não é difícil verificar que a menor oferta desses bens, que são 
fundamentais para diversas cadeias produtivas, acabou comprometendo o ano do setor 
de alimentos e bebidas, por exemplo. 

 
 
 
 
 

Gráfico 8.3. Índice de atividade econômica regional – IAER/RS 
(Com ajuste sazonal – jan2011=100) 
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Se por um lado o desempenho ruim de 2012 deveu-se ao setor primário, por outro 
lado dele que virão as bases para que o próximo ano seja de crescimento mais 
acentuado. A produção de grãos da safra 2011/2012 retraiu cerca de 37%. Para o 
próximo ano, apenas a normalização do setor já proporcionará um crescimento para a 
economia gaúcha, visto que a base estatística de comparação será bastante baixa. 
 

 
 

Um ano de ajustes para a indústria 

 
Resumidamente, a indústria foi afetada diretamente por, pelo menos, duas vias. 

Primeiramente, a diminuição da oferta de grãos impacta os preços dos mesmos e 
aumenta os custos do produtor que as utiliza como insumo. No caso, o setor de alimentos 
e carnes são os mais afetados.  O risco de desabastecimento não foi tão intenso, pois a 
crise atingiu mais fortemente o RS do que os outros estados produtores, de modo que a 
oferta foi mantida, ainda que com impacto nos preços. Outro malefício da estiagem ocorre 
via efeito renda. A menor renda no campo afeta a compra de todos os bens, mas 

Tabela 8.1. Produção agrícola – RS 
(Mil toneladas) 

Safra 2011 Safra 2012 Var. %
Arroz 8.942          7.728          -13,6
Batata - ing. (1ª Safra) 333             315             -5,5
Batata - ing, (2ª Safra) 56               54               -2,9
Cana-de-açúcar 1.382          978             -29,2
Cebola 225             207             -8,0
Feijão (1ª Safra) 95               61               -35,8
Feijão (2ª Safra) 29               25               -14,1
Fumo 498             399             -19,9
Laranja 392             362             -7,7
Maçã 634             621             -2,1
Mandioca 1.305          1.191          -8,7
Milho (1ª Safra) 5.776          3.157          -45,3
Soja 11.621        5.929          -49,0
Tomate 105             108             2,7
Trigo 2.742          2.296          -16,3
Uva 830             840             1,3
Total 34.964        24.270        -30,6  

 Fonte: IBGE/LSPA. 

Gráfico 8.4. Produção de grãos – RS 
(Milhões de toneladas) 
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principalmente, posterga novos investimentos, atingindo diretamente a indústria de 
tratores, máquinas e implementos agrícolas. Como o Agricultor, depois da estiagem, tem 
menos recursos para investir, a safra seguinte tende a ser menos intensiva em tecnologia, 
o que afeta a indústria de químicos, através da menor utilização de adubos, fertilizantes e 
defensivos agrícolas. 

Além disso, a queda da renda no campo se reflete na circulação de riqueza em 
toda a região, o que acaba por diminuir as compras de produtos industrializados, 
sobretudo para as pequenas indústrias com atuação mais regional. 

Além disso, o desempenho da indústria foi pautado por grande heterogeneidade. 
Na indústria de transformação não houve uma direção única, os diversos entraves como a 
falta de mão qualificada, o alto custo dos salários, a fraca demanda internacional, o 
crescimento do preço de diversos insumos e os problemas de comercialização com a 
Argentina, acabaram por abater ainda mais uma indústria já debilitada pela falta 
competitividade da economia brasileira. Ainda, entre os fatores externos, observa-se que 
a crise internacional tem levado a uma diminuição nos investimentos e no consumo nos 
países desenvolvidos, o que se reflete na diminuição dos pedidos para a nossa indústria. 

O segmento de alimentos, que responde por 13,8% do valor da transformação 
industrial do Estado, retraiu 7,8% até setembro, as diminuições na produção de carnes e 
de óleo de soja foram determinantes. Por outro lado, nos estados do centro-oeste e norte 
do País, onde os resultados da safra foram positivos, possibilitou que houvesse mercado 
para tratores, máquinas e implementos agrícolas nessas regiões. 

 

 
 
A despeito dos fatores citados que afetaram negativamente a indústria, existem 

fatores externos ligados, principalmente ao comércio exterior, que determinaram o 
resultado ruim do setor. Certamente, o agravamento da crise internacional afetou 
negativamente a demanda externa e pressionou para baixo os preços internacionais das 
manufaturas. Esse fato mostra-se particularmente ruim para o RS devido à elevada 
participação das vendas externas na receita líquida de vendas da indústria. Na média do 
Brasil, a indústria de transformação tem 12,8% de sua receita líquida atrelada ao setor 
externo. No caso da indústria do Rio Grande do Sul essa participação é de 16,0%, o que 
significa que o setor no Estado está mais suscetível a refletir as mudanças de rumo da 
economia internacional. Essa característica também torna o desempenho do RS mais 
atrelado aos movimentos da taxa de câmbio.  

Figura 8.1. Participação das exportações na receita líquida de vendas 
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  Fonte: IBGE/PIA. MDIC. 
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Além das questões acima citadas, o RS enfrentou um problema a mais neste ano. 
As barreiras impostas pela Argentina representaram uma forte queda nas exportações de 
produtos manufaturados para o País vizinho. Essa política comercial tem feito com que 
muitas empresas estabelecidas no RS decidissem instalar-se também na Argentina. 

Para a Construção Civil, o ano parece ser de relativa desaceleração, ainda que o 
conjunto de informações seja escasso, o crescimento do PIB do setor no primeiro 
trimestre foi seguido de uma contração de mesma magnitude no segundo. Além disso, os 
custos do setor tem se elevado bastante acima da inflação nos últimos anos, ainda que 
abaixo do registrado para o agregado do País. Porém, as perspectivas para o próximo 
ano seguem positivas, uma vez que a renda das famílias, em elevação, a baixa taxa de 
desemprego e os juros baixos favorecem os investimentos imobiliários. Da mesma forma, 
a retomada dos investimentos também deve dar um impulso extra para o segmento no 
próximo ano. 

 
Gráfico 8.5. PIB: construção civil 

(Var.% trimestral – com ajuste sazonal)  
Gráfico 8.6. Custo m² da construção civil 

(Número índice – jan/2003 = 100) 
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Fonte: FEE.  Fonte: IBGE. 

 
De maneira geral, as expectativas para indústria são mais positivas para o próximo 

ano. Entre os fatores enumeráveis destacam-se: (i) a expectativa de retomada dos 
investimentos, aumento do crédito e investimentos governamentais e redução de juros 
(BNDES). (ii) Afrouxamento da política monetária que também tende a estimular o crédito 
e a demanda doméstica. (iii) A desvalorização cambial, que aumenta a competitividade e 
a rentabilidade das exportações. (iv) Os estímulos governamentais à indústria, através da 
desoneração da folha de pagamento. 

Entre os fatores de risco desfavoráveis para a recuperação, está a falta de mão de 
obra qualificada, que prejudica a produtividade e pressiona os salários, elevando custos. 
E, a crise mundial, que restringe a demanda externa, acirra a concorrência e aumenta a 
incerteza. 
 
 

Comércio em alta 
 
Mesmo com a desaceleração do PIB o comércio continuou crescendo em ritmo 

acelerado. No acumulado do ano até setembro, as vendas de Hipermercados e 
supermercados avançaram 14,4% na comparação com o mesmo período do ano anterior. 
Na esteira do crescimento da Construção civil, as vendas de móveis e eletrodomésticos 
também cresceram fortemente, 9,1% na mesma base de comparação. 
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Assim como a indústria da construção, que é mais influenciada pelo cenário 

interno, o comércio deve continuar a sua trajetória de crescimento beneficiado pelo crédito 
mais barato e baixa taxa de desemprego. Para 2013, mesmo que as taxa no agregado 
não apresentem a mesma magnitude, o avanço do comércio deve ser mais generalizado 
entre os municípios, uma vez que não se espera uma estiagem, um número considerável 
de municípios se beneficia dos resultados positivos de uma boa safra.  
 

O custo Rio Grande do Sul 
 
Os custos internos têm crescido muito nos últimos anos. O Brasil é considerado um 

dos lugares mais caros para se produzir no mundo. Nos últimos 12 meses, os salários 
cresceram 4,6% acima da inflação esse ano. 

 
 

  Gráfico 8.7. Condição das estradas 
no Rio Grande do Sul – % 
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A perda de participação da indústria no total da economia é consequência da sua 
perda de competitividade ao longo dos últimos anos, o que tem resultado numa 
diminuição da receita do setor. Os fatores que corroboram para este movimento podem 
ser divididos em dois fronts. Do ponto de vista externo, isso se deve tanto ao acirramento 
da concorrência com produtos importados – que acaba por pressionar as margens de 

Tabela 8.2. Vendas do comércio 
(Acumulado no ano até setembro) 

Var. %
Combustíveis e lubrificantes -2,3

Hipermercados, supermercados, produtos 
alimentícios, bebidas e fumo

14,3       

Hipermercados e supermercados 14,4       
Tecidos, vestuário e calçados 1,6         
Móveis e eletrodomésticos 9,1         

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de 
perfumaria e cosméticos

5,5         

Livros, jornais, revistas e papelaria -0,3

Equipamentos e materiais para escritório, 
informática e comunicação

11,0       

Outros artigos de uso pessoal e doméstico 6,2         
Veículos, motocicletas, partes e peças 5,2         
Material de construção 10,6        

 Fonte: IBGE/PMC. 
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lucro das empresas e diminuir a capacidade de realização de novos investimentos –, 
quanto ao arrefecimento na demanda observado em importantes parceiros comerciais do 
Estado.  

Pelo lado interno, a indústria enfrenta uma substancial elevação dos custos de 
produção, decorrente dos expressivos aumentos do Piso Regional, da elevada e 
complexa carga tributária e da precária logística, que é resultado dos baixos 
investimentos públicos em infraestrutura. Esses fatores tornam o Estado pouco atrativo 
para novos investimentos, além de contribuir para que a migração de empresas situadas 
aqui para outras regiões e países. 

Por exemplo, o custo da energia elétrica no Brasil é um dos maiores quando 
comparado com outros países, o valor é quase 50% superior a um conjunto de 27 países, 
incluindo países desenvolvidos e os emergentes. 

 
Gráfico 8.9. Tarifa industrial média de consumo de energia elétrica  

(R$/MWh) 
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Fonte: ANEEL e Agência Internacional de Energia. 

 
Além disso, o Rio Grande do Sul tem um custo superior ao verificado na média do 

Brasil (331 R$/MWh). Esse é um fator que reduz a competitividade da economia gaúcha, 
frente a concorrentes nacionais e estrangeiros. 

Neste ano, tanto o governo federal quanto o governo estadual anunciaram medidas 
de estímulo à indústria. A maior parte dessas medidas buscou atuar no nível setorial. 
Sendo que nessa tentativa, entre o anúncio e a implementação muito do objetivo inicial se 
perdeu. Espera-se que cada vez mais o governo adote medidas transversais, que 
busquem tornar a economia mais competitiva como um todo. O processo produtivo é 
caracterizado por cadeias que envolvem diferentes ramos de atividade, sendo que uma 
das principais limitações das medidas anunciadas recentemente é sua característica de 
concessão de benefícios para setores específicos. Ao mesmo tempo, é importante 
ressaltar que uma política industrial necessita ter caráter permanente, uma vez que o 
horizonte para o planejamento dos investimentos que objetivam aumentar a capacidade 
produtiva envolve o longo prazo.  

O foco em ações estruturais por parte do poder público tem a capacidade de 
produzir resultados mais consistentes em termos de melhora da competitividade, 
independente da conjuntura econômica. Dessa forma, o crescimento no longo prazo, 
independente do setor escolhido, pode ser alcançado de maneira mais eficiente.  
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Perspectivas para 2013 
 
A economia do Rio Grande do Sul, depois do resultado bastante abaixo do 

esperado em 2012, deve apresentar um crescimento forte no próximo ano. A simples 
normalização da situação na agricultura seria suficiente para determinar o crescimento de 
2013. Contudo, espera-se também que os demais setores contribuam para um resultado 
favorável. Desse modo, o pano de fundo para o cenário para 2013 é de o Rio Grande do 
Sul crescendo acima do Brasil, mas em ambos os casos o crescimento serão bastante 
favorecidos por uma baixa base de comparação deixada por 2012.  

Portanto, no cenário base espera-se que o PIB cresça bastante acima da média, 
impulsionado pela retomada na agricultura e nos investimentos. As medidas de estímulo à 
indústria e a taxa de câmbio mais desvalorizada também devem auxiliar no crescimento 
da indústria. O setor de serviços manterá sua contribuição positiva para o avanço do PIB, 
mas em ritmo inferior ao registrado em 2012. 

Os cenários inferior e superior diferem, fundamentalmente, quanto à intensidade 
da recuperação. No primeiro caso, tanto a indústria quanto a agricultura responderão 
abaixo do esperado fazendo com que a economia mostre uma recuperação mais 
anêmica. Da mesma forma, no cenário superior espera-se uma contribuição mais 
positiva da indústria, puxada pela retomada dos investimentos e das exportações. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 8.3. Perspectivas para 2013 
(Var. % do PIB) 

Inferior Base Superior
Agropecuária 18,8 -37,8 20,0 28,0 35,0
Indústria Total 2,5 -1,7 1,5 2,7 3,5
Serviços 5,2 2,8 2,0 2,7 3,7
PIB total 5,7 -2,3 3,5 5,1 6,6

2011 2012*
Cenários 2013

 
 Fonte: FEE. *Estimativa FIERGS/UEE. 
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9. INDÚSTRIA 

 

MAIS UM ANO PERDIDO 

 
Ao final do ano passado, as projeções adiantavam que o ano novo seria relativamente 

melhor para a indústria gaúcha. Ciente da falta de competividade do setor, previa-se um 
desempenho nada além de moderado, porém, superior ao verificado em 2011. Todavia, 
nem mesmo o enorme arsenal de medidas de estímulos foi capaz de fornecer condições 

suficientes para indústria de retomar um crescimento mais forte. Dessa forma, com custos 
salariais crescentes, inserida em um longo processo de estagnação e em um demorado, e 
ainda inacabado, ajuste de estoques, o cenário previsto não se materializou, embora haja 

sinais efetivos que de isso poderá acontecer em 2013.  
 

Apesar da adoção de diversos pacotes de estímulo à indústria nacional - como 
desonerações tributárias, aumento do protecionismo, desvalorização cambial e redução 
da taxa de juros – o desempenho do setor no Estado ficou abaixo do esperado. Há que se 
mencionar, contudo, que, muito provavelmente, o cenário teria sido pior na ausência das 
medidas. No final do ano passado, as projeções adiantavam que o ano novo seria 
relativamente melhor para a indústria, com um desempenho superior ao resultado 
medíocre verificado em 2011. Sem um efeito carregamento relevante do ano passado 
devido ao longo ciclo de estagnação, a fundamentação desse cenário se baseava numa 
reação mais efetiva do setor em resposta aos estímulos governamentais, bem como o fim 
do ciclo de ajuste de estoques.  

A evolução do setor em 2012 se daria em dois estágios. No primeiro semestre, era 
esperada a continuidade do ciclo de estagnação da produção, quando, respondendo à 
reaceleração da demanda interna e à competividade adquirida com os incentivos, o setor 
deveria “digerir” seus excessivos estoques. O acúmulo de estoques ocorreu porque as 
empresas apostaram na recuperação da demanda, porém essa perspectiva não 
sobreviveu à realidade. Na segunda metade do ano, com a situação dos estoques 
normalizada, a atividade industrial entraria num ciclo de recuperação com força capaz de 
compensar o baixo dinamismo dos primeiros seis meses e sustentar uma expansão anual 
maior do que a verificada em 2011.  

Esse cenário, de fato, se materializou, mas a intensidade do desaquecimento no 
primeiro semestre foi bem maior, e, mesmo que se confirme uma reação mais vigorosa no 
segundo, o setor deverá experimentar mais um ano de desempenho anêmico, com alguns 
indicadores, sobretudo, a produção, no campo negativo. No final de 2011, eram 
projetadas expansões de 1,8% do Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS) e de 1,5% da 
produção física. O primeiro indicador deverá encerrar o ano muito próximo da estabilidade 
e o segundo em queda.  

Para 2013, as expectativas são mais otimistas. O cenário prospectivo para o ano 
que vem não muda muito do projetado para a segunda metade de 2012, ou seja, a 
continuidade do processo de recuperação, respondendo mais efetivamente aos estímulos 
governamentais, em um quadro de estoques normalizados. Dessa forma, a indústria 
gaúcha deverá voltar a crescer próxima de seu potencial em 2013. Contando com um 
efeito carregamento significativo (projeção de 2,3% para o IDI/RS e 1,8% para a 
produção), o ano novo terá um impulso estatístico razoável. Em outras palavras, se a 
atividade da indústria gaúcha deixar de crescer, ou seja, manter-se no nível atual, deverá 
registrar crescimento nos mesmos percentuais.  
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O problema é que a indústria está ganhando competividade não pelo aumento da 
produtividade, mas por incentivos governamentais. Portanto, esse crescimento, 
dificilmente, se tornará sustentado. No longo prazo, a produtividade é o principal 
determinante da competitividade, e, portanto, só o seu crescimento poderá levar a 
indústria gaúcha a um crescimento sustentado de longo prazo. 

 

Por que a indústria demora tanto para responder aos estímulos?  
 

O setor industrial gaúcho, assim como o brasileiro, conviveu com grandes 
dificuldades em 2012. Uma combinação de inúmeros fatores determinou o fraco 
desempenho da indústria gaúcha no ano e a demora em responder aos estímulos do 
governo, cujas causas principais estão relacionadas a seguir. 

 
(i) Desaceleração do consumo doméstico. 

 
Com a desaceleração da economia ao longo do ano de 2011, o governo voltou a 

estimular o consumo com cortes de juros e de impostos e aumento de gastos. A exaustão 
de alguns desses estímulos devido ao esgotamento da capacidade de consumo das 
famílias, o aumento da inadimplência e a desaceleração do crédito não impediu o 
consumo doméstico continuasse a crescer, mas determinou um ritmo menor do que o 
verificado em anos anteriores, com impactos na indústria, em especial no segmento de 
bens de consumo duráveis.  

 
(ii) A competição com importados e a falta de competitividade 
 
 A demanda interna, ainda que em desaceleração, segue num ritmo de crescimento 

razoável, mas o setor industrial perdeu mercado para os importados. As medidas 
governamentais trouxeram alívios temporários, mas, até o momento, insuficientes para 
alterar a dinâmica estrutural negativa que a indústria enfrenta, pois não atacam os 
entraves que minam a competitividade da indústria em relação aos nossos concorrentes 
internacionais, como a infraestrutura precária, a complexa e elevada carga tributária, a 
excessiva burocracia e, sobretudo, a contínua elevação dos custos com a mão de obra. 

Assim, mesmo com a desvalorização cambial, ocorreu uma forte penetração de 
importados, como demonstra a queda da indústria gaúcha em contraste com a expansão 
do comércio varejista. Além disso, há evidências de que a própria indústria vem 
substituindo insumos e matérias primas industriais fabricadas internamente por 
importados. De fato, segundo o Banco Central, a participação dos importados no 
atendimento da expansão anual do consumo de bens industriais no Brasil passou de, 
aproximadamente, 40% em 2008 e 2010, para 100% em 2011. Portanto, apesar da 
desaceleração, o problema não é de falta de demanda interna, mas sim, de 
competividade.  

Vale ressaltar que o custo unitário do trabalho se configura, hoje, em um dos 
principais obstáculos ao crescimento do setor e da competividade. Os salários médios por 
hora em dólar na indústria gaúcha aumentaram quase 40% nos anos de 2010 e 2011. A 
produtividade hora, no mesmo período, cresceu somente 2,5%. A combinação de salários 
crescentes sem a contrapartida na produtividade determinou um crescimento de 36% do 
custo unitário do trabalho nesse período. É isso que corrói a competitividade doméstica e 
internacional da indústria, especialmente, a dos setores mais intensivos em trabalho e 
mais expostos à competição global, gerando a estagnação.  
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Mas por que a indústria concede aumentos salariais acima do aumento da 
produtividade? O modelo de crescimento de incentivo à demanda criou uma forte pressão 
sobre o mercado de trabalho e salários. Nesse cenário, a indústria é forçada a contratar 
em um mercado de trabalho apertado pela demanda do setor de serviços e políticas 
salariais expansionistas. O setor de serviços, sem competidores internacionais e, 
portanto, naturalmente protegido, repassa seu aumento de custos aos preços. A 
concorrência externa, agravada pelo excesso de oferta mundial de manufaturados, 
impossibilita o repasse dos aumentos dos custos do trabalho aos preços dos bens 
industriais, o que leva a indústria a perder a corrida entre custos e produtividade. Nesse 
cenário, o setor secundário vê sua margem de lucro se deteriorar, gerando impactos 
negativos na produção, nos investimentos e no desenvolvimento de novos produtos. 

 
(iii) Queda nas exportações.  
 
O cenário global também tem sua influência na trajetória de estagnação do setor 

industrial gaúcho. A demanda externa segue deprimida por causa da crise internacional e 
pela falta de competividade do setor diante de concorrentes internacionais. A Argentina é 
outra fonte de restrição ao desempenho industrial em 2012, com a economia 
apresentando forte desaceleração, além dos problemas de financiamento externo deste 
país que o leva a aumentar as medidas protecionistas. Diante desse contexto, as 
exportações industriais gaúchas caíram 6% no acumulado do ano até outubro, frente o 
mesmo período do ano passado. Para a Argentina, essa queda chegou a 20,7%. 

 
(iv) Condições climáticas adversas no Estado 
  
A forte estiagem que assolou o Estado também deu a contribuição para o fraco 

desempenho da indústria em 2012 devido ao grande vínculo deste com o setor agrícola. A 
safra das principais lavouras no Rio Grande do Sul, segundo o IBGE, caiu 36% em 
relação a 2011, com impactos negativos, sobretudo, na produção de alimentos e de 
tabaco, com queda na safra de 20%. 

 
(v) Acúmulo de estoques 
  
Com a combinação de todos esses fatores restritivos, as vendas industriais ficaram 

abaixo do projetado pelas empresas e os estoques continuaram se acumulando em boa 
parte do ano. Os estoques altos retardaram a resposta da atividade industrial aos 
estímulos dados pelo governo. Nesse contexto, a indústria gaúcha estagnada desde 
meados de 2010, começou o ano de 2012 muito estocada. Esse processo se intensificou 
e teve seu ápice no final do primeiro semestre, quando 38% das empresas reportavam 
estoques acima do planejado. A partir do segundo semestre, a indústria gaúcha começou 
o processo de normalização de seus estoques, abrindo espaço para um desempenho um 
pouco melhor. Consequentemente, foi iniciado um processo gradual de recuperação em 
julho, que tem se consolidado nos meses seguintes. 

 
(vi) Menor confiança dos empresários e a redução dos investimentos.  
 
A menor confiança dos empresários se refletiu na queda dos investimentos. As 

várias medidas que vêm sendo tomadas pelo governo para incentivar o investimento 
ainda não surtiram o efeito desejado. Um ciclo robusto de investimentos necessita de 
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certo nível de previsibilidade quanto ao longo prazo e os empresários gaúchos não estão 
suficientemente confiantes com o futuro da economia.  

 

A ociosidade produtiva e da mão de obra e a retomada cíclica para 2013 
  

A indústria gaúcha deverá voltar a crescer próxima de seu potencial nos próximos 
meses. Há sinais de que a atividade industrial já está acelerando, em resposta à 
normalização dos estoques. Mesmo com o mercado de trabalho apertado, há espaço para 
aumentar a produtividade no curto prazo, dado que há capacidade produtiva e mão de 
obra ociosa. Vale lembrar que, em 2012, a produção vem caindo mais do que o emprego, 
evidenciando que as indústrias estão segurando o máximo que podem seus 
trabalhadores. Assim, não haverá grande necessidade de ampliação no quadro de 
funcionários para suportar o aumento da produção. Em resumo, com estoques 
normalizados e a maior competividade motivada pelos incentivos fiscais, a expansão da 
produção deverá resultar, em boa parte, da intensificação do uso da capacidade instalada 
e da mão de obra.  
 

A solução de longo prazo é aumentar a produtividade 
 

O País continua sem uma estratégia para enfrentar seus reais problemas. As 
medidas de incentivo governamentais à indústria têm como o foco o curto prazo. No longo 
prazo, a produtividade é o principal determinante da competitividade, e, portanto, só o seu 
crescimento pode tirar o setor da situação difícil atual.  

É necessário também encontrar soluções definitivas para os elevados custos de 
produção domésticos. As questões centrais que afetam os custos são por demais 
conhecidas: a complexa e elevada carga tributária, a legislação trabalhista, o excesso de 
burocracia e os problemas de infraestrutura.  

No lugar da demanda, portanto, é importante que as políticas venham na direção 
de estimular o aumento da oferta, ou seja, os investimentos. Além disso, o investimento 
em capital humano é essencial. Também não há como a indústria ser competividade sem 
mão de obra qualificada.  

 
A indústria gaúcha: os indicadores conjunturais  

 
As análises desse capítulo, bem como as estimativas e projeções, serão baseadas 

nos resultados da pesquisa Indicadores e Sondagem Industriais realizadas pela 
Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, integrantes do sistema da 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), e da Pesquisa Indústria Mensal (PIM/PF) 
produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Na primeira, quantitativa, realizada mensalmente desde 1991, com cerca de 580 
estabelecimentos industriais divididos em 16 setores, são gerados indicadores - 
faturamento real, compras industriais, massa salarial, utilização da capacidade instalada, 
horas trabalhadas na produção, emprego -, que tem como objetivo aferir a atividade 
industrial do estado, cujo desempenho conjunto é resumido no Índice de Desempenho 
Industrial (IDI/RS).  

A Sondagem Industrial é uma pesquisa qualitativa com cerca de 170 empresas, 
realizada mensalmente desde janeiro de 2010, tendo como objetivo identificar tendência 
passada e futura da indústria com base na opinião empresarial. Divulgada na forma de 
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índices de difusão, a Sondagem gera informações para diversas variáveis de conjuntura, 
além de identificar os principais problemas enfrentados pelo setor. Na Sondagem, é ainda 
calculado o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI/RS), indicador 
antecedente utilizado para identificar mudança de tendência e auxiliar na previsão do 
desempenho futuro do setor, bem como seus dois componentes: o índice de condições 
atuais e o de expectativas. 

Por fim, a Pesquisa Industrial Mensal (PIM/IBGE) tem o objetivo de estimar 
mensalmente a variável produção física ou a quantidade de produtos. Realizada desde 
1991, a pesquisa gera resultados para 14 setores industriais gaúchos.  

 

Produção sem reação 
 
A produção Industrial, estimada pelo IBGE, corrobora o delicado momento do setor 

do RS. O indicador, que mede a quantidade de produtos fabricados, foi impactado pelo 
grande acúmulo de estoques e passou todo o primeiro semestre em queda, menos 7,8%, 
na comparação de junho de 2012 com dezembro de 2011, já tendo descontados os 
efeitos sazonais. A partir de julho, com o aumento das vendas e a diminuição dos 
estoques, a produção recuperou-se parcialmente, acumulando, nos três meses seguintes, 
expansão de 3,9%. Ainda assim, no mês de setembro, a produção física do estado estava 
no mesmo patamar do final de 2009, 4% abaixo de dezembro de 2011.  
 

Gráfico 9.1. Produção industrial do RS 
(Índice base mensal dez/2011=100 

dessazonalizado) 

Gráfico 9.2. Produção industrial do RS 
(variação %) 
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Fonte: IBGE/PIM. 
 

Fonte: IBGE/PIM. 

O desempenho na margem repercutiu, como era de se esperar, nos confrontos 
anuais. Quando comparada com o mesmo mês do ano anterior, a produção industrial 
gaúcha caiu em oito dos nove meses do ano. Apenas em janeiro, registrou crescimento 
nessa base de comparação.  

Com isso, a produção acelerou a taxa de queda no acumulado do ano até o mês 
de julho. O ponto de inflexão é o mês de agosto, quando a curva descendente desacelera 
e estabiliza. Assim, nos primeiros nove meses do ano em relação ao mesmo período do 
ano passado, a produção industrial gaúcha caiu 3,1%, devendo encerrar o ano 
registrando a quinta queda nos últimos dez anos: 2003, 2005, 2006, 2009, 2012.  

Do ponto de vista setorial em 2012, nove dos quatorze setores pesquisados 
registraram queda no ano. O principal impacto negativo foi exercido pelo setor de 
Veículos atutomotores (-16,6%), que foi responsável por mais que 60% da queda da 
produção regional no ano. Segundo mais importante na estrutura produtiva do estado, 
com 11,6% do valor da transformação industrial (VTI), a redução no setor determinou 
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impactos sobre a cadeia fornecedora de peças, que se estendeu também ao segmento de 
borracha e plásticos. Uma conjunção de fatores explica a forte queda do setor: a 
desaceleração no crédito, o aumento na inadimplência e do maior comprometimento de 
renda das famílias, no caso dos automóveis. A mudança na legislação de emissão de 
poluentes para ônibus e caminhões em janeiro de 2012 fez com que ocorresse uma 
antecipação da produção em 2011.  

O segundo maior impacto negativo na indústria gaúcha em 2012 veio do setor de 
Alimentos (-8,0%), o mais importante (14,8% do VTI) para o PIB industrial e o segundo 
maior gerador de emprego (16,3% do total), impactado pela redução da atividade no 
segmento de abates de frangos e de carne bovina. A menor atividade nesses segmentos 
derivou das condições climáticas adversas no estado e do aumento das cotações 
internacionais de grãos, elevando o preço da ração animal e desestimulando o abate, com 
repercussões nas exportações. O Irã, em razão das incertezas causadas pela 
instabilidade política, também reduziu fortemente as compras de carne de frango do 
Estado. No caso da carne bovina, houve uma redução das exportações para a Rússia 
devido a embargos.  

O setor de Couros e calçados (-10,7%), quinto maior na estrutura produtiva gaúcha 
(7% do VTI) e o primeiro em geração de postos de trabalho (20% do emprego), refletiu a 
forte contração de suas exportações, em grande parte, derivado do bloqueio argentino às 
importações e da menor demanda por calçados da Itália, China e EUA. No mercado 
interno, da mesma forma, também em desaceleração, o segmento é afetado pela 
competição com importados e pela renda das famílias já comprometida com pagamentos 
de serviços e bens duráveis, como eletroeletrônicos, habitação, móveis e automóveis. 

Os segmentos de Fumo (-16,4%) com queda na produção agrícola de 20% e 
Metalurgia (-20,2%), com estoques elevados, competição com importados e a 
desaceleração mundial, completam o cenário setorial negativo em 2012.  

 
Tabela 9.1. Produção industrial do RS – setores 

(var % acumulada no mês de setembro) 
Variação %

Alimentos -8,0
Bebidas 5,2
Fumo -16,4
Calçados e artigos de couro -10,7
Celulose, papel e produtos de papel -2,8
Edição, impr. e repr. de gravações 5,7
Refino de petróleo e álcool 14,4
Outros produtos químicos -2,0
Borracha e Plástico -8,0
Metalurgia Básica -20,2
Produtos de metal - excl. máq. e equip. -5,3
Máquinas e equipamentos 14,8
Veículos automotores -16,6
Mobiliário 5,8
Indústria de Transformação -3,1  

Fonte: IBGE/PIM. 
 

Por outro lado, o setor de Máquinas e equipamentos (+14,8%) em especial (quarto 
maior setor do Estado com 9% do VTI) e, em menor medida, Móveis (3% do VTI), 
amenizam o cenário pouco favorável no ano. O primeiro fornece a maior contribuição 
positiva para a indústria gaúcha em 2012. O setor é impulsionado pelas indústrias de 
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máquinas e implementos agrícolas, na contramão dos demais segmentos associados a 
investimentos. O cenário setorial é particularmente propício, expresso nos programas 
governamentais de incentivos ao investimento, na grande safra agrícola nacional e no 
crescimento da renda no campo. A maior produção do setor de Refino de petróleo e 
álcool (+14,4%) refletiu o aumento da demanda em razão da maior frota de veículos. O 
setor moveleiro gaúcho (+5,8%), por sua vez, expandiu na esteira de uma conjunção de 
fatores positivos, entre eles: incentivos fiscais (redução de IPI), desoneração da folha, 
expansão da construção civil residencial, aumento da renda e do crédito. 
 

Indicadores Industriais do Rio Grande do Sul em 2012 
 
O Índice de Desempenho Industrial (IDIRS), calculado pela FIERGS e obtido a 

partir dos indicadores de faturamento real, de horas trabalhadas na produção, de 
emprego, de compras, de utilização da capacidade instalada e de massa salarial, 
completa as informações do IBGE sobre a produção física industrial, fornecendo um 
panorama mais completo acerca do desempenho da atividade manufatureira. 

Como já mencionado, no final de 2011, era esperada para o primeiro semestre, a 
continuidade do ciclo de estagnação e a partir do segundo, ajustados os estoques, 
projetava-se uma resposta mais intensa às medidas de estímulos governamentais, 
levando a uma retomada. Esse cenário se concretizou, em parte.  

O Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS) iniciou o ano mantendo a trajetória de 
estagnação, com um ligeiro viés de baixa no primeiro trimestre, que se aprofundou a partir 
do segundo, quando chegou a acumular um recuo de 1,4% em relação aos últimos meses 
de 2011 (dados dessazonalizados). A partir de julho, o índice inverteu a tendência e 
passou a apresentar claramente uma recuperação, acumulando crescimento de 2,2% no 
terceiro trimestre ante o segundo. Apesar disso, o IDI/RS operava, em setembro de 2012, 
no mesmo nível de dezembro de 2011. A tendência é que o índice apresente no final do 
ano, mais uma vez, uma taxa de crescimento medíocre.  

 
Gráfico 9.3 – Índice de desempenho 

industrial do RS (IDI/RS) 
 (Índice base mensal dez/2011=100 

dessazonalizado) 

Gráfico 9.4 – Índice de desempenho 
industrial do RS (IDI/RS) 
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Fonte: FIERGS/UEE. 
 

Fonte: FIERGS/UEE. 

A evolução da atividade ocorrida na margem passou a ser percebida também nas 
comparações anuais, que após seis meses seguidos de queda, na comparação com o 
mesmo mês de 2011, voltou a apresentar taxas positivas a partir de julho. Esse 
comportamento levou a uma inflexão nas taxas acumuladas no início do segundo 
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semestre, que deixaram de ser declinantes e passaram a ser ascendentes, embora em 
setembro o acumulado do ano ainda frequente a faixa negativa.  

O indicador, que chegou a cair, em termos acumulados, 1,2% no primeiro semestre 
em setembro, encerrou os primeiros nove meses, praticamente estável, com queda de 
apenas 0,6%.  

Parece evidente que, apesar da retomada projetada para continuar no último 
trimestre o ano de 2012, o setor industrial gaúcho não deixará de revelar mais um ano de 
baixo dinamismo.  

O desempenho do IDI/RS no ano encerrado em setembro é resultado do 
comportamento médio dos indicadores que o compõe, tendo refletido um predomínio 
quase absoluto de resultados negativos.  

Relacionada ao mercado de trabalho, a massa salarial registrou o maior 
crescimento (+5,5%), entre os indicadores pesquisados, evitando um resultado ainda mais 
negativo para o IDI/RS. Todavia, o indicador já apresenta uma trajetória clara de 
arrefecimento. Vale destacar também, que a massa salarial, que, em outros momentos 
evoluía correlacionada positivamente com a atividade industrial, atualmente, reflete o forte 
aumento do salário médio, 7,0% em termos reais. Derivado da escassez de mão de obra, 
os salários se tornaram um entrave adicional à própria atividade, dado o seu impacto nos 
custos, reduzindo ainda mais competividade do setor. 

Com atividade desaquecida por tanto tempo, as indústrias começaram a rever seus 
custos, inclusive seu quadro de empregados. Com isso, o emprego na indústria gaúcha 
em setembro registrou o oitavo mês seguido de queda, sendo o único indicador que vem 
acelerando a sua taxa anual negativa, acumulando nos primeiros nove meses do ano uma 
redução de 1,4%. 

As variáveis associadas mais diretamente à produção corroboram o cenário 
adverso para o setor. O faturamento encerrou os nove primeiros meses do ano estável 
(+0,1%), impactado positivamente pela desvalorização do real, sendo o indicador que, a 
partir de julho, registra a retomada mais intensa. Vale lembrar que o faturamento encerrou 
o primeiro semestre em queda de 2,1% e, dada sua atual tendência de crescimento, tem 
boa possibilidade de terminar o ano no campo positivo.  

A menor atividade industrial no ano requereu menos insumos e matérias primas. 
Nesse sentido, as compras para a industrialização, indicador antecedente importante pois 
projeta uma futura produção, chegaram a registrar contração de 7% no final do primeiro 
semestre, quando inverteu sua trajetória e iniciou uma retomada, encerrando os nove 
meses do ano com queda de 4%. Esse movimento de recuperação, que não será 
suficiente para recompor as perdas acumuladas, é consistente com a expectativa de 
recuperação do setor para 2013. 

As horas trabalhadas na produção é outra evidência do desaquecimento da 
produção manufatureira gaúcha em 2012. O indicador caiu 3,1% no ano encerrado em 
setembro e, diferentemente dos dois indicadores anteriores, ainda não apresentou uma 
retomada mais consistente. A sua trajetória de queda, em aceleração ao longo do 
primeiro semestre, estabilizou-se a partir do segundo semestre. O paradoxo de 
recuperação mais intensa do faturamento e de redução das horas trabalhadas na 
produção é consistente com um quadro de desova de estoques. 

Neste contexto de desaquecimento, houve um recuo na utilização da capacidade 
instalada (UCI), demonstrado através de sucessivas quedas mensais do indicador, que 
alcançou, até setembro de 2012, uma média anualizada de 82,4%, 1,3% abaixo do nível 
observado no mesmo período de 2011. Da mesma forma que os demais, a UCI também 
apresenta trajetória de reaceleração, porém, como é de sua característica, muito lenta, 
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devendo encerrar o ano em queda. A evolução do indicador deve contribuir para o 
adiamento das decisões de investimentos no Estado.  

 

 
No que se refere ao comportamento dos setores, o desempenho do IDI/RS nos 

primeiros nove meses de 2012 refletiu a redução em nove dos dezesseis setores 
analisados. Os segmentos que forneceram as influências negativas mais importantes para 
esse comportamento foram Couros e calçados (-3,0%), Borracha e plásticos (-4,6%) e 
Montagem de veículos (-2,2%). Por outro lado, as atividades de Máquinas equipamentos 
(+5,2%) e Móveis e indústrias diversas (+6,8%) deram as maiores contribuições positivas. 

A virtual estabilidade do faturamento no ano, até setembro, evidenciando que as 
medidas de estímulo tiveram efeitos positivos, refletiu a queda na maior parte (nove em 
dezesseis) dos setores pesquisados. Apesar disso, os crescimentos de 54,0% no setor de 
Tabacos (exportações) e 12,1% no setor de Máquinas e equipamentos no período foram 
suficientes para evitar que o resultado da indústria no campo positivo. Entre os setores 
que tiveram perdas, Químicos e Refino de petróleo e álcool (-14,0%), Veículos 
automotores (-7,8%) e Couros e calçados (-6,1%) foram os mais significativos. 

Nos nove primeiros meses de 2012, dos dezesseis setores pesquisados, as 
compras de insumo e matérias primas recuaram em nove. As atividades de Químicos e 
Refino de petróleo (-17,6%), de Veículos automotores (-10,6%) e de Borracha e plásticos 
(-28,3%) são as responsáveis pelas maiores contribuições negativas no índice 
consolidado. As indústrias de Máquinas e equipamento (+9,3%) e de Móveis e indústrias 
diversas (+3,9%) deram as influencias positivas mais significativas. 

O desempenho da UCI no ano refletiu o aumento da ociosidade em oito dos quinze 
setores analisados (o indicador não é estimado para a atividade de Tabaco), com 
destaque para Metalurgia básica (-30,5%), Couros e calçados (-2,6%) e Máquinas e 
equipamentos (-3,4%). As contribuições positivas mais relevantes vieram das atividades 
produtivas de Móveis e indústrias diversas (+5,7%), Máquinas e material elétrico (+10,3%) 
e Alimentos e bebidas (+0,9%). 

A redução das horas trabalhadas na produção repercutiu a queda em onze dos 
dezesseis setores. As maiores pressões negativas decorreram de Couros e calçados (-
6,9%), Vestuário e acessórios (-26,4%) e Borracha e plásticos (-7,9%). Os principais 
impactos positivos foram dados pelas indústrias de Veículos automotores (+6,5%) e 
Móveis (+7,2%). 

Gráfico 9.5 – Índice de desempenho industrial – RS e componentes 
 (Var % acumulada até setembro) 
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 Fonte: FIERGS/UEE.  
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Naturalmente, tais circunstâncias negativas se refletiram no mercado de trabalho 
setorial. De janeiro a setembro de 2012, doze setores da indústria gaúcha diminuíram o 
quadro de funcionários, enquanto somente quatro ampliaram os postos de trabalho 
comparativamente ao mesmo período do ano passado. As maiores influências negativas 
sobre o resultado global vieram das atividades de Vestuário e acessórios (-19,3%), de 
Couros e calçados (-3,2%) e de Têxteis (-13,0%). Já os setores que mais impactaram 
positivamente foram Máquinas e equipamentos (+5,2%) e Móveis e indústrias diversas 
(+4,2%). 

Por fim, o aumento real da massa salarial na indústria nos primeiros nove meses 
do ano, foi compartilhado por doze dos dezesseis setores pesquisados, sendo puxado, 
sobretudo, pelos setores de Veículos automotores (+5,9%), Máquinas e equipamentos 
(+4,2%) e Móveis e indústrias diversas (+11,1%). Eles representam a metade da elevação 
total. No lado oposto, destaque para reduções da massa salarial nas indústrias de Tabaco 
(-8,9%) e Têxteis (-7,0%). 

 
Tabela 9.2. Índice de desempenho industrial do RS (IDI/RS) e componentes - setores    

(Var % acumulada até setembro) 

Alimentos e bebidas      -2,5 -4,2 0,9 -1,2 -0,3 1,4 -1,1
     Alimentos -5,0 -5,6 0,8 -1,2 -1,2 1,0 -1,8
     Bebidas 7,0 5,9 2,7 -1,4 7,0 3,7 3,9
Tabaco                  54,0 -19,0 - -2,2 -7,8 -8,9 -2,2
Produtos têxteis                  -1,8 -0,8 -2,9 -10,6 -13,0 -7,0 -8,4
Vestuário e acessórios      -5,9 -2,9 4,5 -26,4 -19,3 -5,3 -9,5
Couros e fab. artef. couro e calç. -6,1 -0,2 -2,6 -6,9 -3,2 1,7 -3,0
    Couros 7,4 23,3 -4,4 -0,4 -6,8 -2,6 2,0
    Calçados -7,1 -2,6 -2,5 -7,6 -2,9 2,2 -3,8
Produtos de madeira               26,8 35,0 4,9 0,3 -2,4 5,8 16,8
Edição, impres e  reprod de  grav.     1,9 35,5 -3,9 -3,1 -1,5 -1,5 3,4
Químicos, Refino de petr. e álcool -14,0 -17,6 0,7 0,2 4,2 5,8 -0,6
Borracha e plástico      -11,1 -28,3 -3,6 -7,9 -1,4 20,7 -4,6
    Borracha -16,9 -37,2 0,4 -4,8 7,0 42,5 -1,0
Metalurgia básica                              -9,5 0,2 -30,5 -6,2 -1,7 10,1 -6,7
Produtos de metal 9,0 0,2 -1,4 -3,9 -0,8 0,1 0,8
Máquinas e equipamentos          12,1 9,3 -3,4 -1,1 5,2 4,2 5,2
    Máquinas Agrícolas 3,0 9,9 -3,4 -6,2 4,0 7,8 3,9
Máquinas, aparelhos e mat. elétr. -1,5 -7,2 10,3 2,3 -7,3 50,2 9,3
Material eletrônico e de comum. 8,6 6,9 4,4 -1,9 7,2 22,4 7,1
Veículos automotores     -7,8 -10,6 -1,0 6,5 -1,2 5,9 -2,2
Móveis e indústrias diversas     7,1 3,9 5,7 7,2 4,2 11,1 6,8
    Móveis 14,0 8,0 3,2 12,2 6,6 13,8 10,6
Indústria total 0,1 -4,0 -1,3 -3,1 -1,4 5,5 -0,6

Emprego
Massa 
Salarial

IDI
Faturamento 

real
Compras 

industriais
UCI

Horas 
trabalhadas 

na 

 
Fonte: FIERGS/UEE. 

 
A indústria gaúcha em 2012: índices especiais 

 
O objetivo dos índices especiais é, a partir de recortes específicos sobre a amostra 

de empresas da pesquisa Indicadores Industriais do RS, aumentar a capacidade de 
análise da evolução da atividade do setor.  

Os primeiros índices especiais são as classificações por categorias de uso, tendo 
como referência as grandes categorias das contas nacionais, que se baseia no destino 
predominante dos principais produtos fabricados pela empresa: bens de capital, bens 
intermediários e bens de consumo durável e não/semi durável. 
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O primeiro, bens de capital, associado aos investimentos, reflete no Estado o 
desempenho médio das indústrias produtoras de Máquinas e equipamentos, sobretudo, 
agrícolas, parte do setor de Montagem de veículos, especialmente, carrocerias de ônibus, 
caminhões e reboques, além de móveis para escritórios. Dessa forma, a evolução da 
indústria de bens de capital em 2012 refletiu, por um lado, a expansão de máquinas 
agrícolas, que não teve força suficiente para sobrepor a redução da atividade do setor de 
Montagem de veículos, levando o desempenho desse segmento para o campo negativo. 
O faturamento real das indústrias produtoras de bens de capital caiu 2,0%, bem abaixo do 
desempenho médio da indústria total. Por outro lado, o emprego, a massa salarial e as 
horas trabalhadas cresceram. Essa contradição aparente entre faturamento e emprego é 
explicada pelos altos custos de demissão e o forte aperto no mercado de trabalho, que 
dificulta a contratação de trabalhador qualificado, caso a empresa necessite retomar a 
produção.  

Os bens intermediários são representados, principalmente, pelos setores Químicos 
e Borracha e plásticos, Autopeças, entre outros. No meio da cadeia produtiva, o segmento 
de produtos intermediários sentiu os impactos da substituição do produto nacional por 
importados e do desaquecimento do setor industrial brasileiro em geral. Destaque para o 
recuo do faturamento de 3,6% e das horas trabalhadas na produção, de 6,0% no 
acumulado do ano de janeiro a setembro ante o mesmo período do ano passado. O 
emprego do segmento não tem conseguido suportar a conjuntura negativa e apresentou 
forte queda (-2,6%).  

 
Tabela 9.3. Indicadores industriais do RS – Categorias de Uso 

(Var % acumulada até setembro) 

Bens de 
capital

Bens 
Intermediários

  Bens de 
consumo 
durável

  Bens de  
consumo não 

durável

Faturamento real -2,0 -3,6 -4,7 -12,6
Compras industriais -2,4 4,8 -0,3 -15,5
UCI (variação %) -1,1 -5,7 1,4 -0,4
UCI (Grau médio %) 84,4 74,7 85,5 83,2
Horas trabalhadas na produção 7,4 -6,0 -0,3 -4,8
Emprego 3,3 -2,6 7,3 -3,0
Massa Salarial 11,8 1,4 -0,1 1,3  

Fonte: FIERGS/UEE. 
 
O segmento de bens de consumo reproduz o comportamento das empresas 

produtoras de bens duráveis do Estado (em especial, móveis residenciais e automóveis) e 
de bens não ou semi duráveis O segmento produtor de bens de consumo duráveis 
apresentou resultados distintos entre os indicadores. No ano, o faturamento recuou 4,7% 
mesmo diante da expansão do setor mobiliário para o uso residencial, mas foi impactado 
negativamente pela redução, sobretudo, de automóveis. O emprego, por outro lado, 
expandiu 7,3% no mesmo período. Nesse segmento, mesmo com a redução da atividade, 
é importante a manutenção do quadro funcional, devido à qualificação exigida e ao maior 
investimento no empregado num ambiente de pleno emprego. 

 Por fim, o setor de bens de consumo não duráveis, que contempla a maior 
quantidade de empresas e empregados no Estado, apresentou quedas em todos os 
indicadores associados à produção. Obtido, sobretudo, a partir das empresas produtoras 
de calçados, alimentos, têxteis, vestuário e tabaco, o segmento vem sendo o principal 
responsável pelo baixo dinamismo da indústria gaúcha em 2012. A queda no faturamento 
foi a maior entre os segmentos: 12,6%. Praticamente, a exceção de Tabaco, todos os 
setores associados a esse grupo registraram queda no faturamento. As reduções das 
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horas trabalhadas na produção (-4,8%) corroboram o cenário de queda da atividade 
apresentado pelo segmento. O mercado de trabalho apertado, que mantém os salários 
(+1,3%) pressionados, não evitou a forte redução do emprego.  

Relevante pelo caráter exportador da indústria gaúcha, o segundo conjunto de 
indicadores especiais refere-se às indústrias exportadoras intensivas. Nesse segmento é 
analisado o desempenho conjunto das empresas que detinham uma parcela importante 
de seu faturamento destinado ao exterior, tendo como base os anos de 2003 e 2004. 

Nesse sentido, a situação delicada da demanda externa fica mais uma vez 
evidenciada pelo desempenho das empresas exportadoras intensivas, medido pelo 
indicador de atividade (IDI-X) específico para esse grupo.  O segmento registrou uma 
queda de 0,8% na atividade no ano, que só não foi pior devido ao crescimento do 
faturamento, impulsionado pela desvalorização cambial. As exportações industriais em 
dólar no período recuaram 6,4%, mas quando convertidas em reais, aumentaram 5,0%. O 
cenário externo desfavorável, cuja situação da Argentina exerce papel central, é 
percebido na queda das horas trabalhadas na produção (-6,1%) e no nível de emprego (-
3,2%), bem abaixo do desempenho médio da indústria gaúcha. 

 
Gráfico 9.6. Indicadores industriais do RS – exportadora intensiva  

(Var % acumulada até setembro) 
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Fonte: FIERGS/UEE. 

 
A indústria em 2012: RS versus Brasil  

 
Os resultados do setor manufatureiro gaúcho, comparativamente ao brasileiro não 

é, novamente, muito animador. Em linhas, gerais, o desempenho da indústria gaúcha em 
2012 esteve um pouco abaixo do observado em nível nacional. Nada surpreendente, na 
medida em que, na última década, esse comportamento tem sido recorrente e, em muitos 
momentos do passado foi até pior.  

Em 2012, entre os indicadores analisados, tomando como base as variações 
acumuladas ano até setembro, o desempenho foi muito próximo do brasileiro para a 
produção física, massa salarial e na utilização da capacidade instalada. Nos casos do 
faturamento real, das horas trabalhadas na produção e do emprego, o desempenho do 
Estado é claramente pior que a média nacional, mantendo o histórico recente de declínio 
da indústria gaúcha perante a brasileira. 

Se o comportamento não é novo, o diagnóstico não é diferente de anos anteriores. 
Ou seja, o modelo de crescimento econômico escolhido, que privilegia a demanda interna, 
especialmente, bens de consumo durável, em que o Estado tem menos participação 
relativa, beneficia menos o RS do que a indústria do Brasil. De outra forma, o cenário 
internacional restritivo penaliza mais intensamente o setor industrial gaúcho devido ao seu 
maior vínculo com as exportações.  
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Gráfico 9.7 – Indicadores industriais 
selecionados – BR e RS 

 (Var % acumulada até setembro) 

Gráfico 9.8 – Produção industrial – 
estados  (Var. % acumulada até setembro) 
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Fonte: FIERGS/UEE. IBGE/PIM. 
 

Fonte: IBGE/PIM. 

 Comparativamente aos demais estados, tomando como referência a produção 
industrial, o Rio Grande do Sul, apesar de registrar um desempenho pouco melhor que a 
média nacional, está apenas em oitavo lugar entre os treze estados pesquisados em 
2012.  

O ranking é liderado pelos estados de Goiás, Pernambuco e Bahia. Esses, por sua 
vez foram impulsionados por seus setores Químicos (Goiás e Bahia) pela Metalurgia 
Básica (Pernambuco).  

Destaque para a queda de 5,2% do Estado de São Paulo, que responde por 43% 
da produção nacional, afetado negativamente pela contração de Montagem de veículos, 
que também derrubou a indústria fluminense. No caso do Amazonas, o principal impacto 
negativo veio do setor de Outros equipamentos de transportes, especialmente, 
motocicletas. O estado do Espírito Santo, pior resultado entre os estados, foi afetado pela 
forte queda de 45% na Metalurgia básica, em função da menor fabricação de lingotes, 
blocos, tarugos ou placas de aços ao carbono. 
 

A indústria no longo prazo: RS versus Brasil 
  

Análise desse tópico terá como base a produção física industrial (PIM/IBGE) e o 
faturamento real divulgado no Estado pela FIERGS e, no Brasil, pela CNI. A comparação 
interestadual é possível apenas para o indicador do IBGE.  

Embora os entraves estruturais sejam nacionais, o padrão de comportamento da 
indústria gaúcha nos últimos nove anos demonstra claramente um desempenho bastante 
inferior em relação ao apresentado pelo setor brasileiro. A diferença é abissal. Na 
produção, por exemplo, a taxa de crescimento brasileira é três vezes superior à regional.  
 O caso do faturamento real é ainda mais grave. Apenas no ano de 2007 (devido à 
baixíssima base de comparação resultante da seca que assolou o estado em 2005 e 
estendeu seus reflexos a 2006) a indústria gaúcha registrou uma taxa de crescimento 
superior à nacional, ficando praticamente estagnada ao longo dos últimos nove anos, 
enquanto o faturamento nacional registrou uma expansão de 36,6% (3,1% a.a em média). 

No caso da produção industrial, os números mudam, mas o diagnóstico é o 
mesmo. Nos últimos nove anos, a produção gaúcha apresentou um desempenho acima 
da nacional em apenas três casos: 2007, resultado da base deprimida pela seca 2005 e 
nos últimos dois anos. Vale ressaltar que, nos anos de 2011 e 2012, o estado se destacou 
não por um crescimento mais intenso, mas por um desempenho menos ruim.  
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Gráfico 9.9. Faturamento real – BR e RS 
(Índice base anual média jan-set de 2003=100) 

Gráfico 9.10. Produção industrial – BR e 
RS 

(Índice base anual média jan-set de 2003=100) 
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Fonte: FIERGS/UEE. CNI. 
 

Fonte: IBGE/PIM. 

Entre os estados, fica evidente o desempenho decepcionante da indústria regional 
frente aos seus coirmãos em quase uma década. A produção industrial do Rio Grande do 
Sul, entre 2003 e 2012, não conseguiu aproveitar os bons ventos da economia nacional e 
registrou a terceira pior taxa de crescimento, muito próximo (0,1 ponto percentual acima) 
dos dois últimos colocados Rio de Janeiro e Santa Catarina.  

O estado de Goiás, Pará e Paraná aproveitaram melhor a conjuntura no período e 
lideraram o ranking entre as indústrias que mais cresceram. O Paraná, no período, 
cresceu mais de quatro vezes a taxa do Rio Grande do Sul. São Paulo e Minas Gerais, 
mais que o dobro. Esse cenário vem determinando, inexoravelmente, uma perda de 
importância relativa da indústria do Rio Grande do Sul na produção nacional.  
 

Gráfico 9.11. Produção industrial – estados 
(Variação % média anual de jan-set2012/ 2003) 
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Fonte: IBGE/PIM. 
 

A indústria gaúcha em 2012: uma avaliação dos empresários 
 
A evolução da atividade industrial regional em 2012, demonstrada pelos 

indicadores referidos até aqui, é amparada pela opinião empresarial gaúcha, conforme 
demonstram os resultados da Sondagem Industrial do Rio Grande do Sul.  

Nesse sentido, o dinamismo da atividade industrial no Estado no ano foi 
considerado baixo e as perspectivas quanto à retomada são mais animadoras, 
confirmando as evidências de que o setor passou pelo pior momento no primeiro 
semestre e encontra-se, atualmente, em um processo gradual de recuperação. 
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O Índice de Confiança dos Empresários Industrial do Rio Grande do Sul (ICEI/RS) 
evoluiu ao longo de 2012. A confiança empresarial iniciou e se manteve moderada ao 
longo do ano, flutuando em torno dos 55 pontos, valor que, numa escala 0 a 100 pontos, 
expressa um nível de confiança moderado. Nos meses de julho e agosto, a confiança 
atingiu o seu menor nível do ano, o ICEI/RS recuou a 52 pontos, muito próximo da linha 
divisória dos 50 pontos. Nos últimos dois meses pesquisados, a confiança recuperou o 
padrão vigente anteriormente, atingindo em outubro o maior valor do ano, 56 pontos, sem, 
entretanto, deixar a zona moderada.  

De qualquer forma, a evolução da confiança reforça a expectativa de reversão do 
cenário ao sugerir uma retomada da atividade industrial gaúcha nos próximos meses. A 
consolidação da confiança nos próximos meses também pode convencer as empresas a 
retirar do papel seus projetos de investimentos. 

 
Gráfico 9.12. Índice de confiança do empresário industrial – ICEI/RS e componentes  
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Fonte: FIERGS/UEE. 
 

O índice de confiança (ICEI/RS) é obtido a partir de outros dois indicadores – 
condições atuais e expectativas – que, por sua vez, também são obtidos a partir de outros 
dois indicadores – economia brasileira e empresa – calculados com base nas respostas 
dos empresários.  

O indicador que mede a situação atual manteve-se abaixo da linha divisória dos 50 
pontos ao longo de todo ano, o que significa dizer que as condições dos negócios foram 
sistematicamente piorando em 2012. Apenas em outubro, último resultado conhecido, o 
índice aproximou-se da marca divisória, ao atingir os 49,2 pontos.  A percepção negativa 
dos empresários gaúchos com relação às condições atuais refletiu, especialmente, o 
caráter macroeconômico da conjuntura, visto que o subcomponente que avalia a 
economia brasileira situou-se sempre abaixo do indicador que refletia as condições das 
empresas. Vale destacar, que as condições atuais das empresas atingiram a região que 
denota melhora (acima dos 50 pontos) nos últimos dois meses pesquisados: setembro e 
outubro. 

Apesar da deterioração sistemática das condições atuais ao longo de 2012, em 
nenhum momento o empresário gaúcho ficou pessimista com o futuro (índice de 
expectativa abaixo dos 50 pontos), embora o otimismo verificado não tenha ido além de 
moderado. De fato, o índice de expectativa com os próximos seis meses evoluiu abaixo 
de sua média histórica (61 pontos) durante todo o ano, entrando num processo de 
deterioração a partir de maio e atingindo o menor nível nos meses de julho e agosto, 56 
pontos, recuperando-se nos meses seguintes para pouco além dos 59 pontos.  
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Gráfico 9.13. Índice de Condições Atuais e componentes 
(em pontos) 
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Fonte: FIERGS/UEE. 
 

A economia brasileira, mais uma vez, foi o centro das preocupações dos 
empresários com o futuro de seus negócios, sistematicamente, menos otimista na 
comparação com as expectativas relativas à própria empresa.  
  

Gráfico 9.14. Índice de Expectativas e componentes 
(em pontos) 
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Fonte: FIERGS/UEE. 
 

Os resultados da Sondagem Industrial do RS também fornecem a dimensão, do 
ponto de vista empresarial, do desempenho da atividade da indústria gaúcha no ano, 
divulgado mensalmente ou trimestral, através de diversos indicadores. Em especial, dois 
deles foram escolhidos pela sua forte correlação com atividade do setor: o índice de 
utilização da capacidade instalada em relação ao usual e o índice de estoques em relação 
ao planejado.  

O primeiro, que considera a utilização habitual da capacidade produtiva para cada 
mês, demonstra que em todos os meses do ano, a UCI foi considera abaixo do normal 
(valores do índice abaixo dos 50 pontos). Na média do ano até outubro, mais de 30% das 
empresas gaúchas operaram abaixo do usual. Em julho, esse percentual era de 35,6%. 
Em outubro, último dado divulgado, 22,9% das empresas ainda produziam abaixo do 
limite de sua capacidade, com o índice atingindo a maior marca do ano: 47,9 pontos.  

Esse comportamento, frustrando o cenário de otimismo com relação à demanda, 
levou a um acumulo de estoques indesejados, que predominou ao longo de todo ano 



Dezembro 2012 | Balanço 2012 & Perspectivas 2013 | Unidade de Estudos Econômicos | Sistema FIERGS | 134 

(índices acima de 50 pontos). Esse processo, que foi um dos principais entraves à 
retomada do setor, atingiu seu pico no mês de junho, quando o indicador marcou 57,7 
pontos. Nesse mês, 37,7% das empresas estavam com estoques acima do planejado. 
Nos meses subsequentes, o indicador arrefeceu lentamente até o problema ser quase 
equacionado em outubro, com o indicador marcando 51,5 pontos. Ainda assim, nesse 
mês 21,3% das empresas reportavam estoques em excesso. De qualquer forma, o 
resultado de outubro é mais um indicativo de reaceleração da atividade industrial gaúcha 
nos próximos meses.  
 
Gráfico 9.15. Índice de UCI em relação ao 

usual  
(Em pontos) 

Gráfico 9.16. Índice de estoques em 
relação ao planejado  
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O indicador varia no intervalo 0 a 100. Acima de 50 indica UCI 
acima do usual. 
Fonte: FIERGS/UEE.  

O indicador varia no intervalo 0 a 100. Acima de 50 indica UCI 
acima do usual. 
Fonte: FIERGS/UEE.  

 
Por fim, a Sondagem Industrial gaúcha questiona os empresários, trimestralmente, 

sobre os principais problemas enfrentados que, em linhas gerais, seguem os mesmos dos 
últimos anos.  

A elevada carga tributária, como em quase todas as edições, foi o principal 
problema enfrentado pela indústria gaúcha no ano, apresentando um percentual médio 
64% das assinalações, mesmo valor obtido no ano passado. 

Ocupando o mesmo posto desde 2009, a competição acirrada de mercado também 
não apenas continuou sendo o segundo maior problema para setor produtivo gaúcho, 
como se disseminou ainda mais entre as empresas. Registrado por 42% das empresas no 
ano passado, o percentual aumentou para 48% em 2012. 

A falta de demanda, item que ocupava apenas a sétima posição nesse ranking nos 
três primeiros trimestre do ano passado, com 23% das assinalações, alcançou 33% das 
respostas em 2012. 

Na sequência, a falta de trabalhador qualificado, quarto item mais assinalado nos 
três primeiros trimestre de 2012, com 29% das respostas, repete o desempenho do ano 
passado e continua sendo um entrave importante para indústria não apenas pela 
escassez, como pelo seu impacto nos salários.  

O alto custo da matéria-prima, com 25% das respostas, no mesmo período, fecha o 
ranking dos cinco principais problemas enfrentados pelas indústrias gaúchas. Em 2011, 
essa opinião era compartilhada 27% dos empresários. 

Vale destacar ainda, as perdas de importância relativa da taxa de câmbio e da taxa 
de juros em comparação os resultados registrados no ano passado, na esteira da 
desvalorização cambial e do afrouxamento monetário. O primeiro diminuiu o percentual de 
respostas em 10 pontos percentuais, de 29% para 19%, e o segundo, recuou 5 pontos 
percentuais ao cair de 24% para 19% das respostas. 
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Gráfico 9.17. Principais problemas enfrentados – 2011 e 2012 
(% médio dos três primeiros trimestre) 
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Fonte: FIERGS/UEE. 
 

Burocracia: um importante entrave aos negócios 

A sondagem especial sobre o tema mostrou que a burocracia afeta demasiadamente os empresários do RS 

O peso excessivo da burocracia é um fator sempre presente nas análises que 
versam acerca dos principais entraves estruturais à economia brasileira, sendo 
considerado um dos elementos mais importantes do Custo Brasil. Entre suas 
consequências, destaca-se a redução da competitividade e dos investimentos. 

Neste sentido, para colocar a situação da economia brasileira em perspectiva, é 
possível fazer uso dos dados disponibilizados através do Doing Business (Banco 
Mundial), que visa medir quão fácil ou difícil é para um empresário local abrir e manter um 
negócio no que tange ao cumprimento dos regulamentos vigentes. 

Entre as principais dificuldades para abrir e manter um negócio no Brasil, destaca-
se o pagamento de impostos, quesito no qual o País ocupa a 150ª colocação (de um total 
de 183 países). Devido à complexidade de nosso sistema tributário, é necessário dedicar 
cerca 2.600 horas/ano para esta atividade. Tal situação não é observada em nenhuma 
outra localidade. Na Bolívia, que é segundo país com maior quantidade de tempo 
necessário, é preciso 1.080 horas/ano – menos da metade em relação ao Brasil. Já nos 
países da OCDE, o tempo despendido cai para cerca de 186 horas/ano. 

Os empresários brasileiros também enfrentam sérios problemas para solucionar 
insolvências (136ª posição). Para o encerramento de um negócio, por exemplo, são 
necessários, em média, 4 anos no Brasil, enquanto que em países como Estados Unidos 
e China essa média é de 1,5 e 1,7 anos, respectivamente. Outro entrave que ganha 
destaque é a dificuldade para obter um alvará de construção (127ª posição). O tempo 
necessário é de, em média, 469 dias – inferior apenas a alguns países da África. Neste 
quesito, outros países emergentes são consideravelmente mais ágeis, como China (311 
dias), Índia (227 dias) e Rússia (423 dias). Ainda, cabe ressaltar as dificuldades existentes 
no Brasil no que se refere ao Comércio Exterior, que se relacionam menos com a 
quantidade de documentos e tempo necessários para importação/exportação e mais com 
os custos envolvidos nestes processos. Enquanto que aqui o custo de exportação é de 
US$ 2.215/container, em países como China e México o mesmo é de US$ 500/container 
e US$ 1.450/container. Já o custo de importação no Brasil é de US$ 2.275/container, 
sendo de US$ 545/container na China e de US$ 1.780/container no México. 



Dezembro 2012 | Balanço 2012 & Perspectivas 2013 | Unidade de Estudos Econômicos | Sistema FIERGS | 136 

Com o intuito de analisar a intensidade da burocracia no Rio Grande do Sul, os 
principais impactos da mesma sobre as empresas e mapear os procedimentos e áreas 
mais burocráticas, a Unidade de Estudos Econômicos da FIERGS, em parceria com CNI, 
elaborou uma sondagem empresarial sobre o tema direcionada às indústrias de 
transformação e de construção civil. 

Os resultados mostram que a burocracia afeta a competitividade de 98,1% das 
empresas vinculadas à indústria de transformação gaúcha e 100% daquelas vinculadas à 
indústria da construção. Com o objetivo de aferir a intensidade desse impacto, foi 
solicitado aos empresários a atribuição de uma nota entre 1 (afeta pouco) a 5 (afeta 
muito). Em ambos os casos, a média foi de 3,8 pontos, indicando o grande peso da 
burocracia sobre a competividade das empresas. 

Os principais problemas enfrentados pela indústria de transformação gaúcha, no 
que se refere ao cumprimento das obrigações legais (inclusive pagamento de tributos e 
taxas), são o número excessivo das mesmas, que atingiu 91,0% das respostas; a sua 
complexidade, com 64,5%; e a alta frequência de mudança dessas obrigações, com 
53,6%. Esses três entraves também foram os de maior destaque na indústria da 
construção, com percentuais de 93%, 60,5% e 48,8%, respectivamente. 

Os empresários foram instados também a fornecer uma nota de 1 (pouco) a 5 
(muito) para o grau de burocracia em diferentes áreas, a partir do qual foi gerado um 
indicador de intensidade para diferentes tipos de procedimentos. Os resultados 
demonstraram que em todos os procedimentos analisados a burocracia foi considerada 
excessiva, sendo que, os maiores destaques para ambos os setores, foram as legislações 
ambiental e trabalhista. 

Quanto aos impactos do excesso de burocracia, os principais apontados pelos 
empresários da indústria de transformação foram os aumentos do uso de recursos em 
atividades não ligadas diretamente à produção (73,5%) e do custo de gerenciamento de 
trabalhadores (68,1%). Os dois itens invertem a ordem no caso das empresas da 
construção civil, com 61,4% e 63,6%, respectivamente. 

Por fim, quando os empresários foram questionados a respeito de quais seriam as 
ações prioritárias para a redução de burocracia, na indústria de transformação, os 
maiores destaques foram a legislação trabalhista (78,9%), a legislação ambiental (53,1%) 
e as obrigações contábeis (49,8%). Estas também são as ações com maiores percentuais 
na indústria da construção, com 81,4%, 53,5% e 48,8% das repostas, respectivamente. 

Como visto, a burocracia é um importante entrave aos negócios, e precisa ser 
reduzida urgentemente. É um dos requisitos fundamentais para que o País possa 
alavancar seu nível de competitividade, melhorar a capacidade de atração de 
investimentos e o impulsionar o crescimento da economia. 

 

Publicado no Informe Econômico N° 37 de 10/09/2012 
 

Perspectivas para 2013 
 
O desempenho da indústria gaúcha em 2012 decepcionou mais uma vez. 

Esperava-se no primeiro semestre a continuidade do ciclo de estagnação, que havia 
predominado ao longo do ano anterior, dado o alto nível de estoques que o setor 
apresentava naquele momento. Equacionado esse problema, a partir do segundo 
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semestre, a indústria gaúcha deveria retomar gradualmente a atividade, impulsionada por 
um arsenal de incentivos governamentais, a tempo suficiente de registrar ao final do ano 
um crescimento, senão auspicioso, pelo menos superior à virtual estagnação observada 
em 2011.  

O cenário, entretanto, não se confirmou. Em um cenário que combinou 
desaceleração econômica, incapacidade de competir com importados, estoques 
excessivos e custos crescentes, a situação da indústria gaúcha agravou-se ao longo do 
primeiro semestre com diversos indicadores associados à produção registrando fortes 
retrações. Já a recuperação projetada para o segundo semestre, na esteira da 
normalização dos estoques e dos estímulos governamentais, vem efetivamente 
ocorrendo, mas será insuficiente para determinar um desempenho anual superior ao 
verificado e o previsto ano passado, devendo diversos indicadores apresentar quedas. 
Nesse sentido, o Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS) deverá crescer apenas 0,6%, 
enquanto a produção industrial deverá ter uma contração de 2,3% em 2012.  

O cenário prospectivo para 2013, não muda muito do projetado para a segunda 
metade de 2012. Portanto, em qualquer dos cenários previstos a indústria gaúcha deverá 
registrar expansão em 2013. O setor continuará convivendo com um cenário externo 
desfavorável e, na ausência de soluções para os gargalos estruturais, com capacidade 
debilitada de concorrer com importados. Mesmo assim, com uma base de comparação 
relativamente baixa, com uma melhor competitividade obtida com o pacote de estímulos a 
retomada deverá continuar. Além disso, diferentemente de anos anteriores, 2013 contará 
com um efeito carregamento significativo de 2012 (projeção de 2,3% para o IDI/RS e 
1,8% para a produção). Isso significa que, se a indústria gaúcha se mantiver no patamar 
atual até o final do ano que vem, os indicadores citados crescerão naqueles percentuais.  

Como habitualmente ocorre, foram traçados três cenários para o ano de 2013, 
onde não há expectativa de queda em qualquer indicador industrial, devendo até mesmo 
no cenário mais pessimista apresentar taxas superiores às registradas em 2012.  

No cenário base, com maior probabilidade de ocorrência, a perspectiva é um 
crescimento do Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS) de 3,0% e da produção física, 
de 2,7%.   

Naturalmente, no cenário inferior, mais deteriorado, as projeções apontam para 
um desempenho inferior para ambos indicadores: IDI/RS (+2,1%) e a produção industrial 
(+2,0%).    
 No cenário superior, com a situação econômica mais favorável, a retomada ganha 
um fôlego adicional, levando a expansão do IDI/RS a 4,1% e da produção a 3,4%.  
 As projeções e estimativas para os demais indicadores são apresentados na tabela 
9.4 a seguir. 

 
Fonte: IBGE/PIM. FIERGS/UEE. *estimativa. Elaboração: FIERGS/UEE. 

Tabela 9.4. Perspectivas para a indústria do RS  
 (Indicadores e produção industriais) 

2011 2012* Inferior Base Superior
Índice de desempenho industrial (IDI/RS) 0,3 0,6 2,1 3,0 4,1
  Faturamento real -1,3 2,3 3,9 5,1 5,6
  Compras industriais -3,9 -1,1 6,3 7,4 8,0
  Utilização da capacidade instalada -0,4 -0,8 0,5 1,7 2,4
  Massa salarial 5,1 4,8 0,6 1,4 2,3
  Emprego 1,6 -1,7 -0,2 0,3 0,8
  Horas trabalhadas na produção 0,4 -2,0 1,2 1,8 3,0
Produção Industrial 2,2 -2,3 2,0 2,7 3,4

Cenários 2013
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10. MERCADO DE TRABALHO 

 

UM ANO RUIM E UM GRANDE DESAFIO PELA FRENTE 

 
A queda da taxa de desemprego em um cenário de forte desaceleração gera um aparente 
paradoxo. A análise mais detalhada dos dados evidencia que esse fenômeno está muito 
mais relacionado à oferta do que à demanda por mão de obra, gerando pressões sobre o 

mercado de trabalho. O grande desafio para os próximos anos será aumentar a 
produtividade, de modo a permitir que a economia continue crescendo. 

 
Neste ano, apesar do arrefecimento do nível de atividade e do emprego, a região 

Metropolitana de Porto Alegre registrou a menor taxa de desemprego da série histórica – 
movimento que foi muito mais determinado pela oferta de trabalho do que pela demanda 
por este insumo. Para os próximos anos, cada vez mais, a expansão da produção será 
determinada pelos avanços na produtividade, visto que o fator mão de obra tem se 
tornado mais escasso. 

No mercado de trabalho formal, se observou uma intensa desaceleração da 
geração de novos postos de trabalho, movimento que foi disseminado – embora não na 
mesma magnitude – através de todas as mesorregiões do Estado. Além disso, o 
arrefecimento foi consideravelmente mais acentuado na indústria de transformação. O 
setor apresentou um leve aumento no nível de emprego formal e queda superior a 1% no 
nível de emprego geral. Também foi registrada uma contração das horas trabalhadas na 
produção industrial. A retração nesta variável foi mais intensa do que a do emprego, o que 
se deve, principalmente, ao alto grau de rigidez do mercado de trabalho brasileiro, que faz 
com que o mercado de trabalho não siga o ciclo de negócios. 

Observou-se, também elevação nos rendimentos reais e na massa real de salários. 
Entre os fatores que determinaram esse movimento, destacam-se a escassez de mão de 
obra, principalmente qualificada, e o alto percentual de reajuste do Piso Regional, que 
contamina as negociações coletivas e impacta diretamente os custos de produção. 
Embora a desvalorização cambial tenha contribuído, neste sentido, para evitar a perda de 
competitividade, neste ano, os aumentos reais de salários ficaram muito acima dos 
ganhos de produtividade. 

 

A persistente queda na taxa de desemprego 

A taxa de desemprego na região Metropolitana de Porto Alegre – acompanhando a 
tendência observada nas principais regiões metropolitanas do País – encontra-se em 
persistente queda desde 2006. Na média entre janeiro e outubro deste ano, o índice foi 
registrado em 4,1%, estando 0,6 p.p. abaixo do verificado no mesmo período de 2011 e 
4,1 p.p. abaixo do observado em 2006. 

A brusca redução ocorrida nos anos recentes chama atenção devido à baixa 
dinâmica da economia. Claramente, quando a economia está aquecida, a maior demanda 
por mão de obra causa pressões no mercado de trabalho, tendo como uma de suas 
consequências a redução do desemprego. Entretanto, a expansão do nível de atividade 
na região Metropolitana de Porto Alegre5 nos anos recentes foi bastante modesta (média 
de 1,9% a.a.), acompanhado por um crescimento semelhante da população ocupada. 
                                                           
5 Aqui, é utilizada a região Metropolitana de Porto Alegre para manter a base de comparação com a PME, 
que fornece a taxa de desemprego apenas para esta região, e não para o Estado todo. 
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Quando observamos que, em 2012, no acumulado do ano até outubro, a população 
ocupada teve aumento de apenas 0,8%, frente a um crescimento de 3,2% no mesmo 
período de 2011, a considerável queda na taxa de desemprego observada neste ano 
parece não fazer sentido. Se cada vez menos pessoas estão sendo empregadas, porque 
o desemprego continua caindo? 

 

 
 Parte da explicação deste fenômeno está na quantidade cada vez menor tanto de 
pessoas em idade ativa (aquelas com 10 de idade ou mais) quanto de pessoas 
disponíveis para trabalhar (aquelas que têm idade para trabalhar e estão empregadas ou 
procurando emprego), mensuradas através da população economicamente ativa. 

Ao longo dos últimos anos, o cenário que se observa é que há cada vez menos 
pessoas com idade suficiente para trabalhar, e estas, em 2012, ao invés de passarem a 
integrar a força de trabalho gaúcha, optaram por não ingressar no mercado de trabalho. 
Desta forma, foi possível uma redução considerável da taxa de desemprego: se a 
população disposta a trabalhar não cresce, qualquer aumento do emprego, por menor 
que seja, se traduz em queda na taxa de desemprego. 

Estes movimentos geram um aparente paradoxo: em um ano no qual a economia 
do Rio Grande do Sul passa por uma de suas piores crises, o desemprego apresenta 
queda acentuada. A situação, como mencionado, é bastante peculiar. Em 2012, se as 
pessoas com mais de 10 anos de idade tivessem optado por ingressar no mercado de 
trabalho, poderíamos observar um cenário bastante diferente, com estabilidade ou até 
mesmo aumento da taxa de desemprego. 

É importante destacar que a taxa de desemprego é um indicador peculiar. 
Quando ela está elevada, diversas políticas públicas se direcionam para sua redução, 
dados todos os efeitos positivos de uma economia com maior dinâmica e maior geração 
de renda. Entretanto, quando ela se encontra em um nível muito baixo em uma 
localidade que ainda precisa se desenvolver, como é o caso da região Metropolitana de 
Porto Alegre, tal fato, além de pressionar os custos do trabalho, como será visto mais a 
frente, acende uma luz amarela no que tange ao potencial de crescimento no futuro, 
uma vez que sinaliza a escassez de um dos insumos mais importantes do processo 
produtivo, o trabalho. 
 
 
 

Gráfico 10.1. Taxa de desemprego na região Metropolitana de Porto Alegre 
(% médio de janeiro a outubro) 
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 Fonte: IBGE/PME. Elaboração: FIERGS/UEE. 
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Escassez de mão de obra: um problema quantitativo e qualitativo 
 
Um dos maiores desafios que a economia brasileira encontrará nos próximos anos 

está relacionado à crescente escassez de mão de obra que o País enfrenta. Neste 
sentido, a situação do Rio Grande do Sul, que registra uma taxa de natalidade 
consideravelmente inferior à do restante do Brasil, é ainda mais delicada. Nos últimos 10 
anos, o Estado foi aquele que registrou menor taxa de crescimento populacional, numa 
média anual de apenas 0,5% entre 2001 e 2011, contra uma expansão de 1,3% para o 
total do Brasil. 

Além disso, para os próximos anos, as projeções populacionais da Fundação de 
Economia e Estatística mostram que a taxa de crescimento da população gaúcha será 
cada vez menor, tornando-se negativa a partir de 2025 – no Brasil, o decrescimento da 
população se iniciará apenas em 2039. 

Outro aspecto que chama bastante atenção é que a queda observada na 
população total gaúcha será devida a uma redução do número de crianças (0 a 14 anos) 
e das pessoas em idade potencialmente ativa para o trabalho (15 a 64 anos), enquanto 
que, por outro lado, o número de pessoas idosas (65 anos ou mais) tende a continuar 
crescendo, embora a taxas decrescentes. Essas tendências trazem alguns alertas para o 
potencial de crescimento do Estado nos próximos anos. 

Uma população menor, ou que cresce a taxas decrescentes, implica em uma força 
de trabalho cada vez mais escassa. Dado que, como já mencionado, este é um dos 
principais insumos utilizados no processo produtivo, isso pode representar uma séria 
limitação ao crescimento. 

 

Gráfico 10.2.  Evolução da taxa de desemprego e seus componentes na RM de 
Porto Alegre 
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Gráfico 10.3. População 
(Em milhões de pessoas) 

Tabela 10.1. Taxa de crescimento 
populacional anual média 
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(Por faixa etária) 
 

0 a 14 
anos

15 a 64 
anos

65 anos 
ou mais

Total

2001-2011 -1,8 0,9 3,1 0,5
2011-2020 -1,3 0,3 3,5 0,3
2020-2030 -1,0 -0,5 2,9 -0,1
2030-2040 -1,8 -0,6 1,1 -0,5
2040-2050 -1,6 -1,1 0,8 -0,8  

 

 Fonte: FEE. Elaboração: FIERGS/UEE.  Fonte: FEE. Elaboração: FIERGS/UEE. 
 
As estimativas apontam que o “bônus demográfico” do Rio Grande do Sul – o 

momento em que a estrutura etária da população atua no sentido de facilitar a expansão 
econômica, ou seja, quando há um grande contingente de pessoas em idade produtiva e 
um menor número de idosos e crianças – tem duração até 2015. É uma janela de 
oportunidade bastante estreita e que, muito provavelmente, não será aproveitada de 
maneira eficiente, dados todos os entraves estruturais existentes. 

A razão de dependência – proporção de idosos e crianças em relação ao número 
de pessoas em idade potencialmente ativa – aumentará devido a uma expansão do 
primeiro grupo, sinalizando, portanto, que esta é uma nova realidade permanente, para a 
qual serão necessárias políticas específicas. 

 
Gráfico 10.4. Razão de dependência 
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 Fonte: FEE. Elaboração: FIERGS/UEE.  Fonte: FEE. Elaboração: FIERGS/UEE. 

 
Além disso, nos últimos anos, a proporção de pessoas idosas que fazem parte da 

força de trabalho – ou seja, que estão trabalhando ou procurando emprego – vem 
sofrendo forte redução, tendo passado de 39,5% em 2001 para 33,6% em 2011. A nova 
realidade econômica indica que será preciso elaborar políticas para que as pessoas 
permaneçam por mais tempo no mercado de trabalho. Entre elas, pode-se mencionar a 
reforma previdenciária, que se mostra cada vez mais necessária. Medidas como 
alongamento do tempo de contribuição e da idade para aposentadoria podem ajudar a 
melhorar este cenário. 

É também importante o surgimento de novas propostas, como a levantada pela 
Subcomissão Temporária do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CASFGTS), que 
sugere a redução da alíquota de contribuição patronal para trabalhadores com mais de 50 
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anos, gerando, portanto, um incentivo à contratação de pessoas com idade mais 
avançada. 
 

 
Outro aspecto relevante demostrado através do gráfico 10.6 se refere ao fato de 

que a proporção de jovens de até 19 anos que opta por ingressar no mercado de trabalho 
é cada vez menor. Os dados do Ministério do Trabalho e do Emprego corroboram com 
esta evidência. Nos últimos 10 anos, é observada uma redução relativa das pessoas com 
menos de 29 anos que buscam o primeiro emprego. No Rio Grande do Sul, enquanto que 
em 2002 estes indivíduos representavam 19,7% do total de admitidos no mercado de 
trabalho formal, este percentual caiu para 17,0% em 2012 (no acumulado entre janeiro e 
outubro, em ambos os casos). 

Isso pode ser uma sinalização de que os mesmos estão buscando um maior nível 
educacional antes de entrar no mercado de trabalho. Esse movimento tende a ser 
bastante positivo para o médio e longo prazo, pois quanto mais qualificada a mão de obra, 
maior será a produtividade. De fato, os dados da população ocupada por grau de 
instrução mostram que a média de anos de estudo de um trabalhador gaúcho subiu de 
7,53 em 2001 para 9 em 2011. 

Entretanto, apesar dessa melhora, a falta de qualificação dos trabalhadores 
continua sendo um grande problema para a indústria do Rio Grande do Sul. No terceiro 
trimestre de 2012, por exemplo, 31,7% dos empresários da indústria de transformação 
classificava este como um dos principais problemas do setor. Na indústria da construção, 
este percentual sobe para 63,6%. 
 

 Percentual de empresários que apontam falta de mão de obra qualificada 
como um dos principais problemas do setor 

Gráfico 10.7. Indústria de transformação Gráfico 10.8. Construção civil 
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Gráfico 10.6. População economicamente ativa e população em idade ativa 
 (Rio Grande do Sul – % por faixa etária) 
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Esses dados trazem um segundo ponto para a discussão: a escassez de mão de 
obra não é um problema apenas quantitativo, mas também qualitativo. A relevância do 
aspecto qualitativo se deve à sua importância no aumento da produtividade do trabalho. 
Como sabido, existem, basicamente, duas formas de expandir o produto em uma 
economia: aumentando a quantidade de insumos utilizados ou aumentando a qualidade 
dos insumos já empregados, de modo a expandir sua produtividade. 

Como demonstrado na análise aqui contida, será cada vez mais difícil expandir a 
taxa de crescimento pela primeira via, restando, portanto, a exploração eficiente da 
segunda alternativa. Entretanto, os resultados dos anos recentes relativos à expansão da 
produtividade não sinalizam uma boa perspectiva para o futuro. 

Na indústria de transformação gaúcha, por exemplo, a produtividade, quando 
mensurada através da relação entre produção e emprego, apresentou desempenho pífio 
nos últimos anos. A média de crescimento anual entre 2002 e 2012 foi de apenas 0,5%. 
Ainda, cabe ressaltar que, neste sentido, o ano de 2012 tem sido particularmente ruim, 
visto que, até setembro, a produtividade da indústria do RS apresentou queda de 1,7%. 
 

 
A princípio, a produtividade é uma variável que deveria apresentar grandes 

variações somente no longo prazo, dado o caráter estrutural de seus determinantes. 
Entretanto, não é isso que os dados da indústria de transformação gaúcha mostram. O 
que se observa, na prática, são anos de expressivo crescimento da produtividade, 
seguidos de outros de desempenho muito fraco, ou até mesmo negativo. 

Isso se deve à alta rigidez da economia brasileira, principalmente no que tange ao 
mercado de trabalho. Os altos custos, aliados à imensa burocracia, envolvidos no 
processo de demissão e contratação de trabalhadores, impedem que o ciclo do emprego 
se ajuste com a velocidade desejada (e saudável do ponto de vista econômico) às 
variações no produto. 

Assim, em momentos de desaceleração do nível de atividade, as empresas não 
realizam tantas demissões. Em contrapartida, em momentos de aceleração da economia, 
também não são registradas muitas contratações. Consequentemente, quando a série 
histórica da produtividade é comparada com as de produção e de emprego, percebe-se 
que a magnitude da variação se ajusta muito mais fortemente à primeira. 

 
 

Gráfico 10.9. Produtividade da indústria de transformação gaúcha 
(Média jan-set – % a.a.) 
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 Fonte: IBGE. FIERGS. Elaboração: FIERGS/UEE. 
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Gráfico 10.10. Produção X Produtividade 
(Ind. de transformação – var. % ac. em 12 meses) 

Gráfico 10.11. Emprego X Produtividade 
(Ind. de transformação – var. % ac. em 12 meses) 
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Fonte: IBGE/PIM. Elaboração: FIERGS/UEE. Fonte: FIERGS/UEE. Elaboração: FIERGS/UEE. 

 
A relevância deste diagnóstico se deve ao fato de que é preciso saber o quanto 

será possível crescer no próximo ano, dada à escassez de mão de obra que se 
apresenta. O padrão observado, de que a produtividade se ajusta com maior perfeição à 
produção em detrimento do nível de emprego, sinaliza que é possível que exista uma 
“capacidade ociosa” da mão de obra. Em outras palavras, as firmas não realizaram as 
demissões no momento de desaceleração, de modo que há atualmente uma parcela de 
trabalhadores empregados que estão “subutilizados”. É com essa força de trabalho que 
será necessário contar para que uma retomada da economia em 2013 seja possível. 

A análise das séries históricas dessazonalizadas mostra que em outubro de 2007 o 
emprego industrial se encontrava no mesmo nível em que se encontra atualmente 
(setembro de 2012). Entretanto, a produção observada naquele período era 7% maior do 
que o registrado agora, evidenciando, portanto, que este é o crescimento possível para a 
indústria de transformação gaúcha em 2013 caso não haja mais contratações de 
trabalhadores. 

Entretanto, esse é o potencial para o curto prazo. É imprescindível que se pense 
em como aumentar a produtividade no longo prazo, para que se alcance crescimento 
sustentado. Em outras palavras, um dos questionamentos mais importantes é: como 
elevar a taxa média de expansão da produtividade (que foi registrada em 0,5% para a 
última década)? 

Sem sombra de dúvidas, a melhor forma de atingir esse objetivo é via uma 
qualificação cada vez mais elevada, e um bom indicador desta variável é o nível de 
educação formal. A quantidade de pessoas no Estado com ensino médio completo ou 
nível de instrução superior a este ainda é muito pequena. De acordo com os dados da 
Pesquisa Nacional de Amostragem por domicílios (PNAD-IBGE), em 2011, apenas 13,4% 
da população gaúcha com mais de 10 anos tinham 12 anos de estudo ou mais. Embora 
este seja um percentual maior do que o registrado naquele ano para a média brasileira 
(12,9%) e do que o observado para o Estado em 2001 (9,1%), ainda está longe de ser 
considerado satisfatório. 

Ainda, é importante destacar que é preciso não somente aumentar o número de 
pessoas com acesso a um maior nível de instrução formal, mas, principalmente, melhorar 
a qualidade do ensino que é oferecido. Nesse sentido, os dados são ainda menos 
animadores. Para uma noção geral do sistema de ensino, cabe a apresentação das 
informações extraídas a partir do Sistema de Avaliação da Educação Básica/Prova Brasil, 
que consistem em testes padronizados de Língua Portuguesa e Matemática, aplicados a 
cada dois anos junto aos alunos do 5º e 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do 
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ensino médio, tendo como objetivo oferecer um diagnóstico do sistema educacional do 
País. 

As notas médias de proficiência para o Rio Grande do Sul, embora tenham, em sua 
maioria, melhorado marginalmente ao longo da última década, ainda estão 
consideravelmente abaixo do mínimo estabelecido – pelo “Todos pela Educação”6 – como 
adequada para a série em que os alunos se encontram. 
 

 
A média baixa (e insatisfatória) auferida pelo Rio Grande do Sul na avaliação 

reflete a má condição do ensino básico no Estado. Um dado bastante alarmante se refere 
ao percentual de alunos do ensino fundamental que consegue atingir o mínimo aceitável 
ou tem desempenho superior a este. Das crianças que estão no 5º ano deste ciclo, 
apenas 43,4% consegue atingir 200 pontos ou mais na prova de língua portuguesa e 
apenas 38,1% consegue atingir 225 pontos ou mais na prova de matemática, o que 
significa que, em ambos os casos, mais da metade da população estudantil não detém o 
mínimo de conhecido para a fase do ciclo escolar em que se encontra. 

Conforme as crianças avançam no ciclo, as dificuldades vão se acumulando, de 
modo que a proporção que consegue atingir o mínimo é ainda menor. Entre as crianças 
que estão terminando o ciclo básico (9º ano), este percentual é de 30,4% para língua 
portuguesa. No caso de matemática, o percentual cai para apenas 20,4%, ou seja, para 
cada 5 alunos, 4 não aprenderam o mínimo necessário. 

Em 2010, a Unidade de Estudos Econômicos da FIERGS, em parceria com a CNI, 
realizou uma Sondagem Especial cujo tema era falta de mão de obra qualificada, e os 
resultados extraídos da mesma corroboram com esta triste realidade. Quando os 
empresários foram perguntados sobre qual seria a principal dificuldade para investir em 
qualificação dos seus trabalhadores, 46,4% dos industriais pertencentes à indústria de 
transformação afirmaram que seria o baixo preparo dos trabalhadores devido à má 
qualidade da educação básica oferecida no Brasil. Na construção civil, este percentual 
subiu para 47,1%. 

 

                                                           
6 Movimento que integra representantes da sociedade civil brasileira e que tem como objetivo monitorar e 
aprimorar o sistema de ensino do País. 

Gráfico 10.12. Médias de proficiência 
(Escolas Urbanas – sem Federais) 
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 Fonte: INEP. Elaboração: FIERGS/UEE. *Pontuação mínima estabelecida pelo “Todos pela Educação”. 
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A análise da expectativa populacional e do panorama educacional do Estado 

sinaliza que crescer nos próximos anos pode ser uma tarefa muito difícil. Embora os 
dados mostrem que para 2013 talvez seja possível expandir a produção sem precisar 
aumentar o número de empregados, para os próximos anos o cenário será diferente. A 
menor oferta de mão de obra necessitará ser compensada com ganhos crescentes de 
produtividade. Esta, por sua vez, é uma variável de longo prazo, de modo que é preciso 
intensificar os esforços já realizados até então. Caso contrário, a chance de que o Rio 
Grande do Sul fique velho antes de ficar rico é bastante grande, com sérios reflexos sobre 
o nível de bem estar social. 
 

O fraco desempenho do mercado de trabalho em 2012 
 
Neste ano, no acumulado entre janeiro e outubro, foram gerados 79,7 mil novos 

empregos formais no Rio Grande do Sul, um resultado 32,8% menor do que o observado 
para o mesmo período em 2011. Cabe ressaltar que, embora a mão de obra formal 
gaúcha represente 6,3% do total brasileiro, a geração de empregos aqui representou 
apenas 6,0% do registrado para o Brasil, num indício de que a desaceleração no mercado 
de trabalho foi mais intensa no Estado em comparação com o restante do País, ainda que 
marginalmente. 

  
Gráfico 10.14. Geração de empregos formais 

(Em mil pessoas – jan-out) 
Gráfico 10.15. Estoque de empregados 

(Variação % – outubro/outubro) 
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O arrefecimento do mercado de trabalho formal trouxe impactos sobre o 

crescimento do estoque de trabalhadores, que, na comparação entre outubro de 2012 e o 
mesmo mês do ano passado, registrou aceleração de apenas 2,7%, metade do verificado 

Gráfico 10.13. Nível de proficiência 
 (Escolas urbanas – sem Federais – % de alunos nos níveis adequado e avançado) 
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na comparação entre os meses de outubro de 2011 e 2010. Nos últimos três anos, o 
mercado de trabalho formal gaúcho tem apresentado uma intensa desaceleração, 
atingindo, neste ano, o pior resultado desde 2009, quando o Estado sentiu mais 
fortemente os efeitos da crise mundial. 
 O baixo crescimento do estoque de trabalhadores foi bastante impactado pelos 
resultados das mesorregiões Nordeste e Metropolitana de Porto Alegre, que, 
concentrando 12,9% e 53,1% da mão de obra formal do Estado, apresentaram 
crescimento de apenas 2,2% e 1,6% entre outubro de 2012 e outubro de 2011, 
respectivamente. 

Por outro lado, observa-se um maior dinamismo nas mesorregiões Sudeste e 
Centro Ocidental, que obtiveram crescimento de 7,6% e 5,0% do emprego formal no 
mesmo período, respectivamente, o que se deve, principalmente, ao desempenho da 
indústria. Cabe destacar que, uma vez que ambas, somadas, representam menos de 10% 
do total da mão de obra formal do Rio Grande do Sul, a expressiva expansão acaba tendo 
um impacto bastante limitado para o resultado do Estado como um todo. 
 

Tabela 10.2. Nível de emprego formal – mesorregiões 
(Em mil – outubro) 

2011 2012 Var (%)
Noroeste 408,6 423,6 3,7
Nordeste 378,1 386,5 2,2
Centro Ocidental 99,5 104,5 5,0
Centro Oriental 191,1 198,5 3,9
Metropolitana de Porto Alegre 1.566,0 1.591,2 1,6
Sudoeste 115,4 119,2 3,3
Sudeste 164,3 176,8 7,6
Total 2.922,8 3.000,3 2,7

 

Fonte: MTE/RAIS e CAGED. Elaboração: FIERGS/UEE. 
 
 A análise da geração de empregos através das mesorregiões do Estado mostra 
que, embora em intensidades diferentes, o menor saldo líquido em 2012 na comparação 
com 2011 é observado em quase todas elas, com exceção da Sudeste e da Sudoeste. 
Ainda, a maior desaceleração da indústria, em comparação com o total da economia, é 
um fato bastante marcante neste ano. 

Na região Metropolitana de Porto Alegre, foram gerados, entre janeiro e outubro de 
2012, um total de 35,8 mil novos empregos formais, um arrefecimento de 36,7% frente ao 
mesmo período de 2011. Na mesma base de comparação, a indústria de transformação 
sofreu uma desaceleração ainda mais intensa, obtendo uma geração de 7,1 mil novos 
postos de trabalho neste ano, resultado 53,3% inferior ao registrado no ano passado. 
Entre os setores industriais que apresentaram saldo negativo em 2012, destacaram-se os 
de Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos, Tabaco e 
Vestuário e acessórios. 
 Na região Noroeste do Estado, a geração de empregos formais, para o agregado 
da economia, totalizou 10,8 mil novos postos de trabalho, no acumulado entre janeiro e 
outubro deste ano. Este resultado é 50,7% inferior ao observado no mesmo período do 
ano passado. Novamente, o resultado da indústria sinaliza um maior arrefecimento: os 1,1 
mil novos empregos gerados representam uma desaceleração de mais de 80% em 
relação ao mesmo período de 2011. O fraco resultado do emprego industrial desta 
mesorregião se deve, principalmente, aos saldos negativos nos setores de Couro e 
calçados, Veículos automotores e Metalurgia. 
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Geração de empregos formais por mesorregião 
(Em mil – jan-out) 

Gráfico 10.16. Metropolitana de POA Gráfico 10.17. Noroeste 
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Fonte: MTE/CAGED. Elaboração: FIERGS/UEE. 
 

A região Nordeste foi responsável por 16,6% do saldo líquido de contratações de 
todo Estado em 2012 (até outubro). Os 13,3 mil empregos gerados nos dez primeiros 
meses do ano representam uma queda de 37,9% em relação àqueles criados no mesmo 
período de 2011. A indústria de transformação gerou neste ano, em termos líquidos, 2 mil 
empregos nesta mesorregião, resultado 78,8% inferior àquele registrado em 2011. Entre 
os segmentos industriais que apresentaram saldo negativo destacam-se Veículos 
automotores e Metalurgia. 
 Por fim, as mesorregiões Centro Oriental, Centro Ocidental, Sudeste, e Sudoeste, 
por sua menor representatividade, são analisadas conjuntamente. Para o total da 
economia, as mesmas apresentaram uma geração de 19,8 mil novos postos de trabalho 
entre os meses de janeiro e outubro. Destaca-se que este saldo é maior do que o 
observado no mesmo período do ano passado, o que se deve aos resultados das 
mesorregiões Sudeste e Sudoeste. No que tange à indústria, o saldo de 2012 é maior do 
que o de 2011 nas quatro mesorregiões, sendo que os segmentos que mais 
contribuíram para o melhor desempenho foram os de Outros equipamentos de 
transporte (Sudeste), alimentos (Sudoeste), Tabaco (Centro Oriental) e Couro e 
calçados (Centro Ocidental). 
 

Geração de empregos formais por mesorregião 
(Em mil – jan-out) 

Gráfico 10.18. Nordeste 
Gráfico 10.19. Centro Oriental, Centro 
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Fonte: MTE/CAGED. Elaboração: FIERGS/UEE. 
 

Ainda no que tange à geração líquida de empregos, a análise do mercado de 
trabalho formal por setores mostra que aquele que apresentou pior desempenho em 
2012 em relação a 2011, no acumulado até outubro, foi a indústria de transformação 
(16,1 mil contra 34,3 mil, respectivamente). 
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Tabela 10.3. Nível de emprego formal – setores 
(Em mil – outubro) 

2011 2012 Var. %
Agropecuária 83,8 85,7 2,3
Indústria Extrativa 6,8 7,3 7,1
Indústria de Transformação 727,1 728,7 0,2
Serviços Ind. de Utilidade Pública 32,8 32,9 0,6
Construção Civil 145,9 156,8 7,5
Comércio 580,9 596,3 2,7
Serviços e Adm. Pública 1.345,6 1.392,5 3,5
Total 2.922,8 3.000,3 2,7

 

Fonte: MTE/RAIS e CAGED. Elaboração: FIERGS/UEE. 
 

A comparação dos estoques de trabalhadores entre os meses de outubro 
2012/2011, mostra que os setores com melhores resultados foram construção civil e 
indústria extrativa, que apresentaram crescimento de 7,5% e 7,1%, respectivamente. Por 
sua vez, a indústria de transformação foi o setor de atividade com menor expansão do 
emprego formal, apenas 0,2%, na mesma base de comparação. Cabe destacar que sua 
grande representatividade para o emprego formal do Estado faz com que seu fraco 
desempenho impacte significativamente sobre o resultado total. 
  

Tabela 10.4. Nível de emprego formal – indústria de transformação 
 (Em mil – outubro) 

2011 2012 Var (%)
Alimentos 114,5 115,9 1,2

Bebidas 10,3 10,0 -3,3

Tabaco 8,0 8,4 5,4

Têxteis 10,3 10,0 -3,5

Vestuário e Acessórios 26,0 25,2 -3,2

Couro e Calçados 141,3 134,3 -5,0

Produtos de Madeira 17,6 17,6 0,3

Celulose e Papel 10,5 10,5 0,3

Impressão e Reprodução 8,2 8,2 -0,6

Refino de Petróleo 2,2 2,1 -3,1

Químicos 16,1 16,7 3,9

Farmacêuticos 2,5 2,5 -1,4

Borracha e Plástico 42,0 42,4 0,9

Minerais não Metálicos 21,7 22,8 5,2

Metalurgia 15,0 13,6 -9,6

Produtos de Metal 64,4 68,4 6,1

Equiptos de Informática e Eletrônicos 15,7 14,3 -9,2

Material Elétrico 13,7 14,5 5,6

Máquinas e Equipamentos 62,8 64,1 2,0

Veículos Automotores 54,3 52,8 -2,9

Outros Equiptos de Transporte 3,4 6,9 103,2

Móveis 40,4 42,2 4,4

Produtos Diversos 13,2 13,7 4,1

Manutenção e Reparação de Máq e Equiptos 12,9 11,8 -8,5

Total da Indústria de Transformação 727,1 728,7 0,2
 

Fonte: MTE/RAIS e CAGED. Elaboração: FIERGS/UEE. 
 
Os resultados do emprego formal foram fracos para a maior parte dos segmentos 

da indústria de transformação do Rio Grande do Sul. Dos 24 setores analisados, 11 
apresentaram crescimento menor do que a média do setor, que já foi bastante baixa. 
Destes, todos apresentaram queda no emprego formal, na comparação entre os meses 
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de outubro de 2012 e 2011. Neste sentido, os destaques são Metalurgia (-9,6%), 
Equipamentos de informática e eletrônicos (-9,2%), Manutenção e reparação de 
máquinas e equipamentos (-8,5%) e Couro e calçados (-5,0%). 

Por outro lado, os maiores crescimentos nesta base de comparação estão nos 
segmentos de Outros equipamentos de transporte (103,2%), Produtos de metal (6,1%) e 
Material elétrico (5,6%). Destaca-se que o expressivo crescimento do emprego formal no 
segmento de Outros equipamentos de transporte deveu-se ao Polo Naval de Rio 
Grande. 

Os dados apresentados pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, que 
evidenciam as dificuldades da indústria gaúcha, são ratificados por aqueles 
disponibilizados pela FIERGS através dos Indicadores Industriais. De acordo com estes, 
o emprego na indústria de transformação gaúcha apresentou queda de 1,4% no 
acumulado no ano até setembro. 

É importante ressaltar que o emprego industrial ainda não voltou ao patamar em 
que se encontrava antes da crise de 2008, ou seja, os efeitos da mesma sobre a 
indústria gaúcha têm sido bastante prolongados, num indicativo claro das fragilidades do 
setor e da eficácia limitada de todas as políticas direcionadas a este. A comparação do 
resultado de setembro de 2012 com o mesmo mês em 2008 mostra que o emprego, 
atualmente, ainda está abaixo daquele nível em 4,9 %. 

 
Gráfico 10.20. Emprego industrial 

(Número índice – média de jan-set) 
Gráfico 10.21. Emprego industrial 
(Var. % acumulado no ano – até setembro) 

100

102

106 105

100
101

106

99

103

105

103

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 

1,7
2,4

3,1

-0,2

-5,5

1,4

5,3

-7,1

4,0

1,9

-1,4

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 

Fonte: FIERGS/UEE. Elaboração: FIERGS/UEE. 
 
 Além da redução no nível de emprego, a indústria gaúcha apresenta uma queda 
superior a 3% nas horas trabalhadas, no acumulado até setembro, realidade que se 
repete em 12 dos 17 segmentos analisados. O principal determinante de um movimento 
negativo mais acentuado nas horas trabalhadas na comparação com o nível de emprego 
é o alto grau de rigidez do mercado de trabalho, que aumenta os custos de demissão de 
trabalhadores. 

Neste sentido, reduzir a quantidade de horas trabalhadas acaba sendo a saída 
menos onerosa que muitas empresas encontram para lidar com períodos de forte 
desaceleração do produto. Os segmentos com maior queda desta variável foram os de 
Vestuário e acessórios (-26,4%), Têxteis (-10,6%), Borracha e plástico (-7,9%), Couro e 
calçados (-6,9%) e Metalurgia básica (-6,2%). 
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Tabela 10.5. Horas trabalhadas na produção – indústria de transformação 
(Até setembro) 

Var. % ac. 
no ano

Var. % ac. 
em 12 meses

Alimentos e bebidas -1,16 0,52
Alimentos -1,18 0,44
Bebidas -1,44 1,64

Tabaco -2,19 -2,67
Têxteis -10,62 -11,03
Vestuário e acessórios -26,42 -22,35
Couro e calçados -6,87 -6,71

Couro -0,38 0,93
Calçados -7,59 -7,56

Produtos de madeira 0,32 -0,40
Edição, impressão e reprod. gravações -3,14 -4,86
Refino e álcool 6,62 7,45
Produtos químicos -0,92 -1,74
Borracha e plástico -7,87 -8,21

Borracha -4,83 -5,48
Metalurgia básica -6,18 -4,97
Produtos de metal -3,91 -2,56
Máquinas e equipamentos -1,13 -0,02

Máquinas Agrícolas -6,16 -5,18
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 2,34 0,90
Material eletrônico e equip. comunicação -1,89 0,86
Veículos automotores 6,50 9,02
Móveis e diversas 7,22 6,50

Móveis 12,19 9,68
Indústria de Transformação -3,11 -2,35

 

Fonte: FIERGS/UEE. Elaboração: FIERGS/UEE. 
 
 

Expressivos aumentos de salários pressionam os custos do trabalho na indústria 
 
Segundo os dados do IBGE, a massa real de salários média entre janeiro e outubro 

da região de Porto Alegre avançou 2,9% na comparação com a média do mesmo período 
no ano passado. Embora seja uma expansão menor do que a observada para a média 
histórica, há que se ponderar pelo fato de que o Estado passa por uma intensa crise, com 
desaceleração do ritmo de geração de empregos. 

O esperado, em um cenário como o atual, seria uma estabilização dos salários 
reais médios. Entretanto, nota-se que 73% do avanço da massa real de salários é 
explicado pelo aumento dos rendimentos reais. Entre os fatores que determinaram o 
comportamento dos salários neste ano se destacam a escassez de mão de obra, 
principalmente a qualificada, e o elevado reajuste do Piso Regional, cujo percentual foi 
14,75%, contaminando as negociações coletivas e elevando os custos do trabalho. 

Os dados relativos aos novos trabalhadores formais admitidos neste ano 
evidenciam as pressões existentes no mercado de trabalho. Para o total da economia, a 
expansão real dos salários dos admitidos (média de janeiro a outubro) foi de 4,7% em 
2012 na comparação com o ano anterior, o aumento mais expressivo nos últimos seis 
anos nesta mesma base de comparação. 

Ainda, os maiores aumentos salariais entre os novos trabalhadores ocorreram para 
aqueles com menor nível de instrução – e que, consequentemente, recebem um salário 
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mais próximo do mínimo –, evidenciando os efeitos nocivos que o Piso Regional tem 
sobre os custos de produção e a competitividade do Rio Grande do Sul. 
 

 
Na indústria de transformação as pressões são ainda mais evidentes. Enquanto 

que o nível de emprego apresentou queda no acumulado do ano (entre janeiro e 
setembro), o rendimento real médio cresceu 7,0% no mesmo período. Os elevados 
reajustes negociados no setor em 2012, combinados com o cenário já não favorável, 
penalizam o mercado de trabalho, diminuindo as chances de novas contratações. 

Os segmentos que sofreram maiores expansões do rendimento real médio nessa 
base de comparação foram os de Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, Borracha e 
plástico, Vestuário e acessórios, Materiais eletrônicos e equipamento de comunicação e 
Metalurgia básica, todos com expansões superiores a 10%. 
 

Tabela 10.6. Rendimento real médio e massa real de salários – indústria de 
transformação 

(Até setembro) 

Var. % ac. 
no ano

Var. % ac. em 
12 meses

Var. % ac. 
no ano

Var. % ac. em 
12 meses

Alimentos e bebidas 1,7 2,6 1,4 3,0
Alimentos 2,2 3,0 1,0 2,5
Bebidas -3,1 -0,2 3,7 6,4

Tabaco -4,6 -1,9 -8,9 -6,9
Têxteis 6,9 9,9 -7,0 -3,8
Vestuário e acessórios 17,6 17,4 -5,3 -0,3
Couro e calçados 5,1 5,2 1,7 2,3

Couro 4,5 2,0 -2,6 -6,0
Calçados 5,3 5,6 2,2 3,1

Produtos de madeira 8,4 9,2 5,8 6,5
Edição, impressão e reprod. gravações 0,0 -2,0 -1,5 -2,6
Refino e álcool 6,0 3,7 12,9 11,7
Produtos químicos 0,2 0,2 4,0 3,6
Borracha e plástico 22,6 18,1 20,7 13,2

Borracha 33,3 24,8 42,5 27,9
Metalurgia básica 11,8 13,4 10,1 13,2
Produtos de metal 1,0 0,8 0,1 0,7
Máquinas e equipamentos -0,9 -1,6 4,2 3,8

Máquinas Agrícolas 3,7 3,4 7,8 8,1
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 62,3 50,5 50,2 40,7
Material eletrônico e equip. comunicação 14,3 8,7 22,4 18,8
Veículos automotores 7,3 5,5 5,9 6,1
Móveis e diversas 6,7 6,4 11,1 10,4

Móveis 6,8 6,4 13,8 12,4
Indústria de Transformação 7,0 6,4 5,5 5,5

Rendimento real Médio Massa real de salários

 

Fonte: FIERGS/UEE. Elaboração: FIERGS/UEE. 

Gráfico 10.22. Salário real médio dos trabalhadores formais admitidos 
(Média jan-out – total da economia) 
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 O aumento de salário em si não é necessariamente prejudicial para a economia, 
uma vez que, se forem um reflexo dos ganhos de produtividade do trabalho, não causam 
pressões sobre os custos. O problema está na situação oposta, quando a produtividade é 
decrescente, se encontra estagnada ou simplesmente não se expande na mesma 
proporção dos aumentos salariais. 

Num cenário como este, a maior remuneração paga aos trabalhadores representa 
uma pressão sobre os custos, desviando para o pagamento dos salários recursos que 
poderiam ser usados, por exemplo, para a ampliação dos investimentos – resultando, 
inclusive, em geração de mais emprego, mais riquezas, mais dinamismo. Além disso, 
quando o aumento dos salários está descolado dos ganhos de produtividade, ocorre 
perda de competitividade e pressões sobre o nível de preços da economia. 

O que se observa no Rio Grande do Sul é justamente o segundo cenário aqui 
descrito. Para ilustrar este movimento, cabe apresentar o custo unitário do trabalho (Unit 
Labor Cost – ULC), que é a razão entre os salários médios e a produtividade. O ideal, é 
que este indicador permaneça estável ao longo do tempo, pois isso significa que os 
ganhos salariais se deveram a aumentos na produtividade. Por outro lado, a elevação do 
ULC representa, claramente, grande potencial de perda de competitividade. 

Para fins de comparação internacional, o ULC pode ser medido em dólares 
correntes. Assim, é possível saber se os movimentos de salários e produtividade 
observados aqui representam perda de competitividade no mercado externo ou frente a 
produtos importados. Quando mensurado desta forma, nota-se que o ULC para a 
indústria de transformação gaúcha apresentou queda de 4,0% na média entre janeiro e 
setembro deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. 

Entretanto, a mensuração em dólares carrega os efeitos cambiais, podendo, 
portanto, não representar de fato a elevação dos custos enfrentada pelos produtores 
nacionais. Para isolar este efeito, costuma-se calcular o ULC em Reais (deflacionados). 
Quando este método é utilizado, nota-se que, na realidade, o ULC apresentou elevação 
de 6,5%. Este foi o quanto os salários cresceram acima da produtividade e acima da 
inflação. 
 

 
A queda da ULC em dólares registrada para 2012 é, portanto, uma consequência 

da forte desvalorização cambial observada neste ano, e não de um aumento da 
produtividade ou de um ajuste mais moderado para os salários. Esse movimento acaba 
por fornecer uma “falsa impressão” de competitividade. Embora uma taxa de câmbio mais 

Tabela 10.7. Custo unitário do trabalho por setores 
(Variação % acumulada no ano até setembro) 

Em US$ 
(correntes)

Em R$              
(deflacionados pelo IPCA)

Alimentos e Bebidas 0,6 12,1
Tabaco 1,6 8,9
Couro e Calçado -6,1 4,4
Refino -14,1 -4,6
Químicos -3,3 7,6
Borracha e Plástico -4,8 6,1
Metalurgia 12,8 25,2
Produtos de Metal -0,6 10,1
Máquinas e Equipamentos -15,6 -6,2
Veículos 19,5 31,6
Móveis -15,0 -6,1
Indústria de Transformação -4,0 6,5  

 Fonte: IBGE/PIM e PIMES. FIERGS/UEE. Elaboração: FIERGS/UEE. 



Dezembro 2012 | Balanço 2012 & Perspectivas 2013 | Unidade de Estudos Econômicos | Sistema FIERGS | 154 

desvalorizada de fato ajude neste sentido, torna a indústria sensível a flutuações desta 
variável (que é muito volátil) e bastante dependente de políticas monetárias voltadas ao 
controle da mesma. O ideal seria que o país realizasse os rearranjos estruturais 
necessários, para que, desta forma, a indústria não corresse o risco de perder sua 
“competitividade” num movimento cambial mais acentuado. 

Além disso, é importante destacar que em uma análise com horizonte temporal um 
pouco maior, a perda de competitividade da indústria gaúcha devido aos descolamentos 
dos salários em relação à produtividade fica bastante evidente. Na comparação entre a 
média de janeiro a setembro de 2012 com o mesmo período de 2006, nota-se que o ULC 
em dólares correntes sofreu no acumulado destes últimos seis anos um aumento de 
73,9%. Quando avaliado em reais deflacionados pelo IPCA, na mesma base de 
comparação, a expansão é ainda maior, de 89%. 
 

Perspectivas para 2013 
 
As estimativas da Unidade de Estudos Econômicos apontam que, em 2012, serão 

gerados 72,8 mil empregos formais no Estado. Em termos absolutos, o setor que mais 
terá contribuído para o saldo de 2012 será o terciário – o que é esperado, dada sua 
elevada participação na economia – com geração líquida de emprego de 55,2 mil. No 
setor secundário, por sua vez, espera-se que em 2012 a criação de empregos formais 
seja de 16,3 mil, o que representa uma queda de quase 46% em relação ao registrado em 
2011. 

Este resultado não é homogêneo entre os grandes setores industriais. A 
desaceleração é sentida com mais força na indústria de transformação, para a qual se 
espera um aumento do número de postos de trabalho da ordem de 8,3 mil. Cabe ressaltar 
que este número equivale a menos da metade do observado no ano passado. Na 
construção civil, a desaceleração será menos intensa. Os 7,9 mil empregos que serão 
gerados em 2012 representam uma redução de 19,5% em relação ao ano passado. 

Naturalmente, a menor geração de empregos deste ano determina um menor 
crescimento do estoque de trabalhadores formais do Rio Grande do Sul. Com exceção da 
agropecuária, todos os setores analisados apresentam uma expansão do nível de 
emprego formal mais modesta. 

Para 2013, são traçados três cenários. Em todos eles, o crescimento do nível de 
emprego estimado é menor do que a média observada nos anos recentes. Entre os 
motivos que explicam este fenômeno está, principalmente, a escassez de mão de obra. 
Ainda, este fator fará com que as pressões no mercado de trabalho continuem, e espera-
se que, mais uma vez, os ganhos reais de salários ocorram acima da produtividade. Além 
disso, a expansão dos salários será novamente afetada pelo elevado índice de reajuste 
do Piso Regional, que foi fixado em 10% para o próximo ano. 

 No cenário base, no qual se espera que o crescimento mundial seja moderado e 
puxado pelos emergentes, que a economia brasileira se expanda levemente acima da 
média recente e que o Rio Grande do Sul cresça acima de sua média – o que se deve, 
em grande parte, a baixa base de comparação gerada pelo fraco resultado de 2012 –, a 
ampliação do emprego formal no Estado deve ser de 3,4%, resultado bastante acima do 
registrado em 2012. Neste caso, a expectativa é de sejam gerados 102,3 mil empregos 
formais. 

No cenário superior, no qual se espera que a economia mundial tenha uma 
recuperação mais expressiva, auxiliada por um crescimento mais acentuado nos países 
desenvolvidos, que o Brasil cresça acima de sua média histórica e que o Rio Grande do 
Sul tem um bom desempenho, puxado, principalmente, pelo aumento das exportações, a 



Dezembro 2012 | Balanço 2012 & Perspectivas 2013 | Unidade de Estudos Econômicos | Sistema FIERGS | 155 

expectativa é de que a geração de emprego formal ganhe fôlego, totalizando 117,6 mil. 
Este resultado se refletiria em um aumento do nível de emprego formal de 3,9%. 

Por fim, no cenário inferior, no qual o crescimento mundial seria baixo devido a 
uma desaceleração mais acentuada dos países emergentes, o Brasil cresceria de acordo 
com sua média recente e a economia gaúcha se expandiria de acordo com sua média, o 
mercado de trabalho seria, consequentemente, afetado, e apresentaria apenas 88,2 mil 
de novos empregos formais. Esta menor dinâmica se refletiria em um aumento do nível de 
emprego de 2,9% em 2013. 
 

 

 
 
 
 
 

Tabela 10.8.  Geração de postos de trabalho formal 
(Em mil pessoas) 

2011 2012* Inferior Base Superior
Agropecuária 0,7 1,3 1,0 1,2 1,4
Indústria 29,9 16,3 25,9 29,3 34,5
  Indústria de Transformação 19,3 8,3 17,7 20,0 23,5
  Construção Civil 9,8 7,9 7,1 8,0 9,4

Outras 0,9 0,0 1,2 1,3 1,6
Serviços 78,2 55,2 61,3 71,8 81,8
Total 108,8 72,8 88,2 102,3 117,6

Cenários 2013

 
   Fonte: MTE/CAGED. Projeções: FIERGS/UEE. *estimativa. 

Tabela 10.9.   Estoque de trabalhadores formais 
(Var. % em relação ao ano anterior ) 

2011 2012* Inferior Base Superior
Agropecuária 1,5 1,6 1,2 1,4 1,6
Indústria 3,9 1,8 2,8 3,2 3,7
  Indústria de Transformação 2,8 1,1 2,4 2,7 3,2
  Construção Civil 10,1 5,7 4,8 5,5 6,5

Outras 3,5 0,1 3,1 3,5 4,1
Serviços 4,4 2,9 3,1 3,6 4,1
Total 4,2 2,5 2,9 3,4 3,9

Cenários 2013

 
   Fonte: MTE/CAGED. Projeções: FIERGS/UEE. *estimativa. 
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11. SETOR EXTERNO 

 

COMÉRCIO EXTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL: MARCHA À RÉ 

 
Fatores conjunturais, tanto no âmbito regional, quanto no âmbito internacional, pesaram 

para a queda das exportações do Estado em 2012. Por sua vez, as importações 
estiveram em linha com o menor dinamismo da economia gaúcha. 

 
As exportações gaúchas, após registrarem um crescimento de 26,3% em 2011 

ante 2010 – ultrapassando assim o valor registrado em 2008, antes da eclosão da crise 
financeira internacional – recuaram em 2012. Além dos já conhecidos problemas 
estruturais – como a escassez de acordos internacionais, elevados custos de produção, 
infraestrutura deficiente, entre outros –, fatores conjunturais foram determinantes para 
esse resultado. Entre eles, estão o aumento do protecionismo da Argentina (segundo 
maior parceiro comercial do nosso Estado e principal importador de produtos 
manufaturados do RS), a estiagem, o arrefecimento da demanda externa e uma sucessão 
de greves em órgãos federais que tornaram os trâmites burocráticos para a exportação 
ainda mais complicados, como a ANVISA, Receita Federal e Ministério da Agricultura. Na 
esteira da desaceleração econômica do Estado, as importações também registraram 
queda, porém em menor intensidade que as exportações. Para 2013, espera-se uma 
retomada do comércio exterior, entretanto, suficiente apenas para compensar parte das 
perdas ocorridas neste ano. 

 

A  eevvoolluuççããoo  ddoo  ccoomméérrcciioo  eexxtteerriioorr  ddoo  RRiioo  GGrraannddee  ddoo  SSuull  eemm  22001122 
 
O comércio exterior do Rio Grande do Sul sofreu uma redução significativa em 

2012. Pelo lado das exportações, houve uma retração de 9,6% no acumulado do ano 
(janeiro a outubro) ante o mesmo período de 2011. Na separação por grandes setores da 
economia, houve perdas tanto pelo lado da indústria, quanto dos produtos básicos 
(commodities). Com relação às importações, também houve contração, mas numa escala 
menor: 5,7%. 

Vale ressaltar que as exportações e importações do RS bateram recordes no ano 
passado, crescendo 25,4% e 18,8% frente 2010, também considerando os dez primeiros 
meses do ano. Dessa forma, a elevada base de comparação acaba tendo influência sobre 
a variação relativa de 2012. 
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Exxppoorrttaaççõõeess  ddaa  iinnddúússttrriiaa 
 
As vendas externas da indústria do Rio Grande do Sul entre janeiro e outubro do 

presente ano apresentaram uma contração de 6%. Dos seis principais segmentos 
exportadores, apenas o de Tabaco registrou crescimento nesta base de comparação 
(21,6%).  Cabe ressaltar que o desempenho da indústria gaúcha no que tange ao valor 
exportado foi bastante negativo, uma vez que, considerando as 25 categorias do setor 
secundário, 14 registraram variação negativa nos embarques. 

No que diz respeito ao setor de produtos alimentícios, houve queda de 6,9%. O 
desempenho da subcategoria “carnes in natura” foi um dos principais fatores que 
influenciaram nesse resultado. 

 
 Os embarques bovinos e suínos (em maior escala) foram afetados pelo embargo 
da Rússia a carne brasileira, iniciado na metade de 2011. O Irã também diminuiu 
substancialmente as compras de frango, devido às incertezas causadas pelas 
turbulências políticas na região. Ademais, vale ressaltar que o desempenho dessa 
categoria foi prejudicado pelo quadro de estiagem que atingiu o Estado em 2012. Nesse 
grupo, destacaram-se as vendas de óleo de soja bruto para a China (US$ 256 milhões) e 
bagaços da extração de óleo de soja para a França, Coréia do Sul e Arábia Saudita, 
somando US$ 150,5 mi, US$ 141,6 mi e US$ 140,6 mi, respectivamente.  

Por sua vez, as exportações da categoria de Químicos caíram 13,5%. Os principais 
produtos exportados foram hidrocarbonetos não saturados para os Estados Unidos (US$ 
89,3 milhões), éteres acíclicos (US$ 78,7 milhões) e polietilenos para a Argentina (US$ 

Gráfico 11.1. Evolução do comércio exterior do RS em 2012 
(Acumulado em 12 meses – US$ bilhões) 
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 Fonte: MDIC/SECEX. Elaboração: FIERGS/UEE. 

Tabela 11.1. Exportações de carnes in natura do Rio Grande do Sul 
(Em US$ milhões) 

jan-out/11 jan-out/12 Var (%)
US$ 

milhões
Frango in natura 1.061,8 1.016,1 -4,3% -45,7
Frango industrializado 86,3 0,0 -100,0% -86,3
Suína in natura 387,1 317,5 -18,0% -69,6
Bovina in natura 77,1 43,3 -43,9% -33,9
Bovina industrializada 120,5 119,2 -1,1% -1,3
Complexo carne 1.732,9 1.496,1 -13,7% -236,8  

 Fonte: MDIC/SECEX. Elaboração: FIERGS/UEE. 
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70,5 milhões). Aqui, é possível destacar o arrefecimento da demanda externa mundial 
como principal causa. A redução nas vendas externas para os cinco principais destinos 
desse tipo de mercadoria ante 2011 evidenciam que o problema não foi localizado: 
Argentina (-19,9%), Estados Unidos (-22,4%), Bélgica (-15,5%), Holanda (-19,1%) e 
Paraguai (-17,3%). 

Em relação ao setor de Máquinas e Equipamentos, houve uma redução de 12,9% 
no valor exportado. Os principais mercados consumidores dos produtos gaúchos foram: 
Argentina (US$ 162,5 milhões), Holanda (US$ 109,1 milhões) e Paraguai (US$ 107,8 
milhões), Venezuela (US$ 77,3 milhões) e Bolívia (US$ 60,5 milhões). O resultado só não 
foi pior em função da venda de um compressor de gás para a Holanda no mês de março, 
no valor de US$ 87,9 milhões. Na subcategoria máquinas e implementos agrícolas, 
responsável por mais de 23% dos embarques, a retração foi substancialmente maior, de 
32%. Isso porque os problemas climáticos enfrentados pelo Paraguai, combinados com o 
atraso na entrega das licenças de importação do governo da Venezuela diminuíram as 
compras dessas mercadorias oriundas do Estado.  

 
O setor de Couro e Calçados teve uma forte queda nos embarques, de 27,2%. Os 

dez principais destinos das vendas externas desse segmento apresentaram queda em 
relação ao ano passado, com destaque para: Itália (-62,8%), China (-35,7%), Argentina (-
29,4%), Estados Unidos (-26,4%) e Alemanha (-22,1%). Dentre as principais mercadorias, 
encontram-se: partes de calçados para a Alemanha (US$ 44,3 milhões), couros e peles 
de bovinos para os Estados Unidos (US$ 24,03 milhões) e partes de calçados para a 
Argentina (US$ 23,1 milhões). A subcategoria de calçados registrou retração de 29%, 
provocada pelo recuo na quantidade exportada (o valor médio por par permaneceu 
praticamente inalterado). Os embarques de couros caíram 25,7%, fato que está ligado ao 
fechamento de curtumes no Estado, como a JBS, a empresas que reduziram sua 

Tabela 11.2. Exportações do Rio Grande do Sul por setor de atividade 
(Em US$ milhões) 

jan-out/11 Part. (%) jan-out/12 Part. (%) Var. (%)
US$ 

milhões
Alimentos 4.112        24,6% 3.830        25,4% -6,9% -282
Tabaco 1.651        9,9% 2.008        13,3% 21,6% 357
Químicos 2.005        12,0% 1.734        11,5% -13,5% -271
Máquinas e equipamentos 1.216        7,3% 1.059        7,0% -12,9% -157
Veículos automotores, reboques e carrocerias 976           5,8% 957           6,3% -1,9% -19
Couro e calçados 1.052        6,3% 766           5,1% -27,2% -286
Produtos de metal 400           2,4% 438           2,9% 9,5% 38
Borracha e plástico 276           1,7% 253           1,7% -8,3% -23
Móveis 162           1,0% 166           1,1% 2,5% 4
Celulose e Papel 189           1,1% 148           1,0% -21,7% -41
Equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos 140           0,8% 124           0,8% -11,4% -16
Madeira 110           0,7% 121           0,8% 10,0% 11
Materiais elétricos 118           0,7% 118           0,8% 0,0% 0
Produtos diversos 113           0,7% 101           0,7% -10,6% -12
Minerais não-metálicos 95             0,6% 95             0,6% 0,0% 0
Coque e derivados do petróleo e de biocombustíveis 207           1,2% 94             0,6% -54,6% -113
Metalurgia 90             0,5% 80             0,5% -11,1% -10
Têxteis 73             0,4% 66             0,4% -9,6% -7
Indústrias diversas -            0,0% 42             0,3% 0,0% 42
Vestuário e acessórios 36             0,2% 35             0,2% -2,8% -1
Extrativa mineral 16             0,1% 18             0,1% 12,5% 2
Material de transporte 21             0,1% 18             0,1% -14,3% -3
Farmoquímicos e farmacêuticos 6              0,0% 7              0,0% 16,7% 1
Bebidas 5              0,0% 6              0,0% 20,0% 1
Impressão e reprodução de gravações 1              0,0% 1              0,0% 0,0% 0
Total da Indústria 13.070 78,3% 12.285 81,37% -6,0% -785
Básicos 3.470        20,8% 2.630        17,4% -24,2% -840
Serviços 1              0,0% 1              0,0% 0,0% 0
Transações Especiais 157           0,9% 182           1,2% 15,9% 25
Total Geral 16.698 100,0% 15.098 100,0% -9,6% -1.600  

 Fonte: MDIC/SECEX. Elaboração: FIERGS/UEE. 
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produção (caso da Pampa) e a outras que reduziram os volumes voltados ao mercado 
internacional (Bom Retiro). 

No que diz respeito ao setor de Tabaco, as exportações cresceram 21,6%. Esse 
resultado foi registrado devido às condições climáticas favoráveis para a produção de 
fumo de qualidade na safra 2011/12, enquanto que na anterior (2010/11) foi favorecido o 
volume em detrimento da qualidade. 
 

A  ddeeccoommppoossiiççããoo  eemm  pprreeççooss  ee  qquuaannttiiddaaddeess  ddaass  eexxppoorrttaaççõõeess  ddaa  iinnddúússttrriiaa 
 
O desempenho ruim das exportações industriais pode ser melhor compreendido 

através da separação do valor em preços e quantidades. De maneira geral, percebe-se 
uma redução generalizada no volume embarcado para o exterior, exceção feita para o 
Tabaco. As maiores quedas foram registradas nos setores de Couro e Calçados (-30%) e 
Coque e Derivados de Petróleo (-64,3%). Cabe destacar também que a elevação dos 
preços desse último contribuiu para tornar as perdas do segmento menores, uma vez que 
houve aumento da cotação internacional do petróleo em 2012. A elevação dos preços em 
algumas categorias reflete os altos custos de produzir no Rio Grande do Sul. 
 

Gráfico 11.2. Índices de preços e volume das exportações do RS 
(Var. % – jan-set 12/11) 
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Fonte: FEE. Elaboração: FIERGS/UEE. 
 

Exportação dos produtos básicos 
 
 As vendas externas de produtos básicos pelo Rio Grande do Sul apresentaram 
uma queda de 24,2% entre janeiro e outubro de 2012 frente a 2011. A soja, responsável 
por 75,2% das exportações do grupo, mostrou redução de 29,6%, enquanto o trigo 
(participação de 15,7%) caiu 9,2%. 

Tabela 11.3. Produção agrícola de soja e trigo do Rio Grande do Sul 
(Em toneladas) 

2011 2012 Var (%)

Soja 11.621.300 5.929.078 -49,0%
Trigo 2.741.716 2.295.700 -16,3%  

 Fonte: IBGE/LSPA. Elaboração: FIERGS/UEE. 
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Com relação à soja, a China continuou como principal demandante, mas as 

exportações do produto para aquele País sofreram queda de 24,8% nessa base de 
comparação. Mesmo com a desaceleração econômica chinesa em 2012, o país asiático 
deve registrar um crescimento de 9,3% no volume das importações dessa commodity, 
alcançando 57,5 milhões de toneladas métricas no ano. Como o volume embarcado 
apontou queda de 31% até setembro, é possível concluir que houve um problema de 
oferta, relacionado diretamente à estiagem, uma vez que a produção da soja foi 
substancialmente menor em 2012. No que diz respeito ao trigo, ocorreu o inverso: apesar 
do crescimento do volume (2%), houve uma queda nos preços, de 15,6%. 
  

 

O  ddeesseemmppeennhhoo  ddaass  eexxppoorrttaaççõõeess  ddoo  RRiioo  GGrraannddee  ddoo  SSuull  nnoo  ââmmbbiittoo  nnaacciioonnaall 
 
O desempenho ruim das exportações do Rio Grande do Sul em 2012 fez com que 

o Estado perdesse o 4º lugar no ranking nacional, sendo ultrapassado pelo Paraná. Nas 
três primeiras colocações, não houve mudanças: São Paulo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro. 

 

Gráfico 11.3. Índice de preços e volume das exportações do trigo e da soja do RS 
(Var. % – jan-set 12/11) 
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 Fonte: FEE. Elaboração: FIERGS/UEE. 

Tabela 11.4. Exportações por UF 
(Em US$ milhões) 

jan-out/11 Part(%) jan-out/12 Part(%) Var (%)
US$ 

milhões
São Paulo 49.486       23,3% 49.338       24,4% -0,3% -148
Minas Gerais 34.160       16,1% 27.987       13,8% -18,1% -6.173
Rio de Janeiro 24.226       11,4% 23.233       11,5% -4,1% -993
Paraná 14.583       6,9% 15.155       7,5% 3,9% 572
Rio Grande do Sul 16.698       7,9% 15.098       7,5% -9,6% -1.600
Pará 14.902       7,0% 11.935       5,9% -19,9% -2.967
Mato Grosso 9.238        4,4% 11.670       5,8% 26,3% 2.432
Espírito Santo 12.610       5,9% 9.912        4,9% -21,4% -2.698
Bahia 9.077        4,3% 9.455        4,7% 4,2% 378
Santa Catarina 7.465        3,5% 7.583        3,7% 1,6% 118
Total do Grupo 192.445     90,7% 181.366     89,6% -5,8% -11.079
Total Geral 212.139     100,0% 202.360     100,0% -4,6% -9.779  

 Fonte: MDIC/SECEX. Elaboração: FIERGS/UEE. 
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O estado de São Paulo apresentou estabilidade no valor de suas exportações. O 
principal produto da pauta daquele Estado, açúcar bruto, registrou variação negativa: 
24,5%. Por outro lado, o aumento nos embarques de aviões (de 73 para 89) representou 
um adicional de US$ 400 milhões no ano. 

Por sua vez, Minas Gerais registrou uma forte retração de suas exportações, de 
18,1%. Foram dois fatores que influenciaram nesse resultado: (i) chuvas localizadas na 
região no início de 2012, que acabaram por afetar a produção de minério de ferro e (ii) a 
menor demanda por essa commodity por parte da China, aliada a perspectiva de 
crescimento econômico abaixo da sua média histórica recente para os próximos anos, 
impactou negativamente nos preços de exportação. 

O resultado do Rio de Janeiro foi de queda: -4,1%. Por um lado, isso se deveu ao 
resultado de Petróleo e Gás Natural (responsável por praticamente dois terços da pauta 
do Estado), que registrou queda de 1,7% no acumulado do ano entre janeiro e setembro. 
Vale ressaltar que a produção nacional de petróleo nessa mesma base de comparação 
apresentou queda de 2%, devido, principalmente, as manutenções programadas na Bacia 
de Campos, uma das mais representativas do País, e que, devido às condições climáticas 
ruins, deixaram de produzir por um tempo maior que o planejado. Outros produtos que 
também apresentaram desempenho negativo nesse período foram: Automóveis, 
Caminhões e Ônibus (-10,4%), Resinas, Elastômeros e Fibras Artificiais (-11,8%) e 
Laminados de Aço (-49,3%). 

No que tange ao Paraná, o crescimento foi puxado pelo bom desempenho de 
produtos florestais e do milho. Pelo lado da indústria, houve crescimento das exportações 
de 9% no segmento de Veículos Automotores, influenciadas pela Renault e Volvo, que 
possuem fábricas em Curitiba e região metropolitana. 

 

Os principais destinos das mercadorias exportadas pelo RS 
 
Na separação por principais destinos, o grupo dos 10 maiores compradores das 

mercadorias exportadas pelo Rio Grande do Sul em 2012 registrou uma queda ainda mais 
forte do que a total: -10,3%. Esse resultado foi amplamente influenciado por dois países: 
China e Argentina, cuja perda somada, em termos absolutos, superou US$ 700 milhões. 

A Zona do Euro também registrou queda como destino das exportações do Estado. 
O conjunto dos 17 países que adotam o Euro como moeda única compraram US$ 2,31 
bilhões, o que representa uma queda de 13,7% ante 2011. 
 

Tabela 11.5. Destino das exportações do RS 
(Em US$ milhões) 

jan-out/11 Part(%) jan-out/12 Part(%) Var (%)
US$ 

milhões
China 3.105        18,6% 2.748        18,2% -11,5% -357
Argentina 1.634        9,8% 1.264        8,4% -22,6% -370
Estados Unidos 1.163        7,0% 1.175        7,8% 1,0% 12
Holanda 588           3,5% 538           3,6% -8,5% -50
Paraguai 545           3,3% 456           3,0% -16,3% -89
Alemanha 466           2,8% 445           2,9% -4,5% -21
Chile 305           1,8% 390           2,6% 27,9% 85
Uruguai 405           2,4% 369           2,4% -8,9% -36
Bélgica 395           2,4% 346           2,3% -12,4% -49
Venezuela 376           2,3% 328           2,2% -12,8% -48
Total do Grupo 8.982        53,8% 8.059        53,4% -10,3% -923
Total Geral 16.698      100,0% 15.098      100,0% -9,6% -1.600  

Fonte: MDIC/SECEX. Elaboração: FIERGS/UEE. 
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Os únicos países dentro do grupo dos 10 principais destinos da exportação do Rio 

Grande do Sul que apresentaram crescimento em 2012 na comparação com 2011 foram 
os Estados Unidos (1%) e o Chile (27,9%). No que diz respeito a esse último, destaca-se 
o aumento de 563,6% nos embarques de veículos de transporte, totalizando US$ 80,2 
milhões. 

 

Importações também diminuíram 
 

As compras realizadas pelo Rio Grande do Sul no exterior somaram US$ 12,2 
bilhões entre janeiro e outubro do presente ano, o que representou uma queda de 5,7% 
ante o mesmo período de 2011. Entre os aspectos conjunturais que influenciaram esse 
resultado, destacam-se dois: (i) a desvalorização da taxa de câmbio na comparação com 
o ano passado, tornando assim os produtos importados relativamente mais caros que os 
produzidos internamente e (ii) a desaceleração econômica do Rio Grande do Sul no ano, 
cujo PIB acumulou queda de 4,1% no primeiro semestre de 2012. 

Quando dispostas na classificação por categorias de uso, os bens intermediários, 
ou seja, aqueles necessários para a fabricação de outras mercadorias, tiveram queda de 
9,7% no período. Essa retração explica boa parte da queda total das importações, uma 
vez que a categoria foi responsável por mais da metade da pauta do Estado. Os principais 
produtos foram: naftas para petroquímica (US$ 1,84 bilhão), cloreto de potássio (US$ 385 
milhões) e ureia (296,1 milhões).  

Todas as categorias de bens de consumo registraram altas, o que está atrelado à 
baixa taxa de desemprego no Rio Grande do Sul, que vem pressionando os salários reais 
para cima, a expansão do crédito e a diminuição do custo do mesmo. Ao se considerar 
apenas os duráveis, a expansão foi de 4,3%, totalizando US$ 1,23 bilhão. Grande parte 
desse total representa veículos automotores, mesmo com a elevação por parte do 
governo em 2012 do imposto de importação em 30 pontos percentuais para automóveis 
provenientes do exterior. 
 

Tabela 11.6. Importações do RS por categorias de uso 
(Em US$ milhões) 

jan-out/11 Part. (%) jan-out/12 Part. (%) Var. (%)
US$ 

milhões
Bens intermediários 7.292 56,3% 6.588 54,0% -9,7% -704
Combustíveis e lubrificantes 2.397 18,5% 1.997 16,4% -16,7% -400
Bens de capital 1.701 13,1% 1.979 16,2% 16,3% 278
Bens de consumo duráveis 1.181 9,1% 1.232 10,1% 4,3% 51
Bens de consumo não-duráveis 272 2,1% 302 2,5% 11,0% 30
Bens de consumo semiduráveis 99 0,8% 105 0,9% 6,1% 6
Bens não especificados em outra categoria 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0
Transações especiais 0 0,0% 0 0,0% 0,0% 0
Total Geral 12.942 100,0% 12.203 100,0% -5,7% -739  

Fonte: MDIC/SECEX. Elaboração: FIERGS/UEE. 
 
As compras do grupo de Combustíveis e Lubrificantes registraram a maior queda 

relativa (-16,7%). Destaca-se que esse resultado está atrelado às condições climáticas 
adversas em certos períodos do ano, que acabaram por dificultar a descarga das 
mercadorias no Porto de Rio Grande. Dessa forma, o registro da importação acabou 
ocorrendo em outro Estado. Outro motivo diz respeito ao processo de ajustamento de 
estoques da Petrobras e da Braskem, que se encontravam bastante elevados no último 
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bimestre de 2011. Por fim, no que tange os bens de capital, houve crescimento de 16,3%. 
A principal mercadoria importada nessa categoria foi veículos de carga: US$ 879 milhões. 
 

A  qquueeddaa  ddoo  ccoomméérrcciioo  eexxtteerriioorr  ddoo  RRiioo  GGrraannddee  ddoo  SSuull::  qquuaaiiss  aass  rraazzõõeess?? 
 

A conjuntura econômica vigente em 2012 foi bastante desfavorável para o Rio 
Grande do Sul no que se refere ao comércio exterior. Nessa seção, busca-se entender 
algumas das principais razões que levaram o Estado a ter um recuo significativo nas suas 
vendas externas. Antes de tudo, convém notar que a situação ainda poderia ter sido muito 
pior, uma vez que, a rentabilidade das exportações (medidas em reais e deflacionadas 
pelo IPCA) vem crescendo 1,55% no ano, efeito da desvalorização da taxa de câmbio em 
2012 frente a 2011, totalizando R$ 29,9 bilhões. 

Nesse sentido, um simples exercício mostra o impacto do fortalecimento do dólar 
frente ao real na circulação de renda do Rio Grande do Sul. Se a taxa de câmbio média 
entre janeiro e outubro de 2011 (R$ 1,65) prevalecesse em 2012, as vendas externas em 
reais seriam de R$ 25,3 bilhões, o que representa uma diferença de R$ 4,6 bilhões a 
menos na economia do Estado. Por outro lado, convém ressaltar que a importação de 
insumos necessários para a produção se torna mais onerosa, o que pode representar 
aumentos de custos para algumas empresas. 

Em linhas gerais, quatro grandes motivos que podem ser elencados como 
impulsionadores desse quadro desanimador: 

 
� Argentina: 

 
As medidas de restrição à importação na Argentina se tornaram mais rígidas em 

2012. O objetivo do governo era garantir um superávit da ordem de US$ 10 bilhões, 
repetindo o resultado da balança comercial em 2011. Apesar do Rio Grande do Sul, ao 
longo dos últimos anos, ter registrado déficit comercial com a Argentina, as exportações 
do Estado foram significativamente afetadas em 2012. 

Não houve alterações no ano no que diz respeito ao aumento do número de 
produtos sujeitos às Licenças Não Automáticas, ou seja, que são solicitadas ao governo 
quando o produto acabado entra na Argentina. Contudo, o ano foi marcado pelo uso da 
Declaração Jurada Antecipada de Importação (DJAI), com potencial de atingir qualquer 
tipo de mercadoria. Este mecanismo é muito mais prejudicial para os exportadores, uma 
vez que o trâmite para a autorização da importação precede a fabricação do bem. 

Além disso, a economia da Argentina vive um intenso processo de desaceleração, 
registrando em 2012 (2,5%) um crescimento substancialmente abaixo do verificado em 
2011: 8,9%, conforme o FMI. Um dos efeitos da redução do produto é, claramente, o 
arrefecimento da demanda por importações. 
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Tabela 11.7. Exportações do Rio Grande do Sul para a Argentina 
(Em US$ milhões) 

jan-out/11 Part. (%) jan-out/12 Part. (%) Var. (%)
US$ 

milhões
Químicos 535           32,7% 432           34,2% -19,3% -103
Veículos automotores 369           22,6% 300           23,7% -18,7% -69
Máquinas e equipamentos 211           12,9% 166           13,1% -21,3% -45
Couro e calçados 96             5,9% 68             5,4% -29,2% -28
Borracha e plástico 71             4,3% 51             4,0% -28,2% -20
Têxteis 44             2,7% 46             3,6% 4,5% 2
Fumo 34             2,1% 44             3,5% 29,4% 10
Metalurgia 53             3,2% 40             3,2% -24,5% -13
Alimentos 61             3,7% 31             2,5% -49,2% -30
Produtos de metal 45             2,8% 27             2,1% -40,0% -18
Total do Grupo 1.519 93,0% 1.205 95,33% -20,7% -314
Total Geral 1.634 100,0% 1.264 100,0% -22,6% -370  

Fonte: MDIC/SECEX. Elaboração: FIERGS/UEE. 
 
 A queda das importações de Produtos Químicos gaúchos pela Argentina vem na 
esteira da fraca produção industrial do País vizinho em 2012 que, nos dez primeiros 
meses do ano, registrou baixa de 0,9%, conforme o Estimador Mensal Industrial (EMI). 
Vale destacar que uma fração substancial desse grupo são bens intermediários, ou seja, 
aqueles utilizados pela indústria de transformação como insumos para a elaboração de 
outras mercadorias. 
 Os embarques de Veículos Automotores vêm sendo prejudicados pela contenção 
de veículos no Porto de Zárate desde maio. Além disso, chuvas atípicas no mês de 
agosto na região acabaram por piorar a situação. 
 As exportações de Couro e Calçados apresentaram queda de 29,2%. Segundo 
dados da Abicalçados, existem mais de 545 mil calçados esperando liberação para 
ingressar no mercado Argentino, o que representa um total estimado de US$ 14,2 
milhões. Diante dos atrasos para a obtenção das licenças, muitas empresas acabam 
desistindo da negociação. 
  

� Estiagem: 
 

Além do impacto direto sobre a oferta de produtos básicos, os efeitos da seca 
também são sentidos pela indústria, comprometendo o dinamismo da economia. Nesse 
sentido, cabe citar que o encarecimento da produção representa um aumento de custos 
para determinados segmentos do setor secundário que utilizam essas mercadorias como 
insumos para a produção. O exemplo mais direto está na categoria "Produtos 
Alimentícios", que, convém lembrar, é o principal segmento exportador do Rio Grande do 
Sul. Ademais, destaca-se o efeito negativo sobre outros setores da cadeia que compõe a 
agroindústria, como o complexo carne, couros e peles curtidos, entre outros. 

Outro impacto indireto diz respeito a menor intensidade tecnológica da safra 
subsequente, o que acaba afetando as importações de produtos químicos (como adubos 
e fertilizantes). A principal consequência é a diminuição da produtividade, o que, 
novamente, afeta a produção e os embarques. 
 

� Greves dos servidores públicos: 
 
 Uma série de categorias do serviço público no Brasil entrou em greve, afetando os 
trâmites burocráticos que envolvem operações de comércio exterior. Aqui, ressalta-se a 
paralização de três categorias: Receita Federal, Ministério da Agricultura e Agência 



Dezembro 2012 | Balanço 2012 & Perspectivas 2013 | Unidade de Estudos Econômicos | Sistema FIERGS | 165 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Esses auditores e fiscais são os responsáveis 
por realizar as inspeções necessárias nas mercadorias, tanto nos processos de embarque 
quanto de desembarque. A demora na liberação das mercadorias fez com que alguns 
produtores simplesmente desistissem de realizar a exportação. 
 A greve na ANVISA iniciou em 16 de julho e foi até 3 de setembro, ao passo que a 
paralização no Ministério da Agricultura se realizou entre 3 e 28 de agosto. Na Receita 
Federal, o movimento, que começou em 18 de junho, ainda continua. 
 

� Arrefecimento da demanda externa: 
 
 Na esteira da queda no crescimento mundial em 2012 na comparação com 2011, 
as importações globais também sofreram um recuo expressivo. Os dados da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), para um conjunto de 70 países (responsáveis por um valor 
superior a 90% do comércio internacional total) mostram claramente essa desaceleração: 
na variação acumulada em 12 meses no mês de setembro, o crescimento foi de apenas 
1,9%, após avanço de 17,3% em janeiro. 

 
Considerando os nove principais destinos das exportações do Rio Grande do Sul, 

os resultados no acumulado do ano entre janeiro e setembro, mostram um crescimento 
muito pequeno ou até mesmo negativo das importações desses Países. 
 

Gráfico 11.4. Importações totais do mundo em 2012 
(Var. % acumulada em 12 meses) 
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 Fonte: OMC. Elaboração: FIERGS/UEE. 

Tabela 11.8. Importação total de países selecionados 
(Var. % acumulada no ano – jan-set) 

%

China 4,8
Argentina -8,1
Estados Unidos 3,9
Holanda -2,8
Paraguai -8,5
Alemanha -7,7
Chile 4,6
Uruguai 4,3
Bélgica -9,1
Total do Grupo 0,1        

 Fonte: OMC. Elaboração: UEE/FIERGS. 
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Oss  ddeessaaffiiooss  ddoo  ccoomméérrcciioo  eexxtteerriioorr  ddoo  RRiioo  GGrraannddee  ddoo  SSuull  
  

Um dos grandes responsáveis por alavancar o desempenho exportador de uma 
determinada localidade é a sua capacidade de inserção no mercado internacional. Para a 
indústria do Rio Grande do Sul, esse é um fator ainda mais relevante, dado o nosso maior 
grau de abertura comercial na comparação com outros Estados. Isso porque, enquanto 
16,1% da receita líquida de vendas da indústria de transformação em 2010 foi derivada de 
exportações, esse número para o restante do Brasil é de apenas 12,9%. 

Ao longo da última década, nota-se uma evolução do Rio Grande do Sul no sentido 
de tornar as exportações menos dependentes de mercados internacionais específicos. 
Essa redução na concentração dos principais destinos dos embarques gaúchos se 
configura como um importante avanço, pois torna o comércio exterior mais protegido de 
intempéries que ocorrem localmente. A mudança pode ser verificada na Curva de Lorenz, 
comparando os anos de 2000 e 2012.  

Apesar da melhora observada, apenas 9 países ainda concentram praticamente 
metade do valor embarcado pelo Rio Grande do Sul. Vale dizer que essa situação pode 
ter avanços ainda mais significativos caso haja um esforço do poder público no sentido de 
aumentar os acordos comerciais com outros mercados. 

 

 
Convém notar também que os problemas estruturais continuam afetando o 

desempenho do segmento exportador como um todo. Entre esses, destaca-se a elevação 
do Piso Regional em 2012 (14,75%), um reajuste bastante superior à inflação acumulada 
no período. Os problemas relacionados à escassez e qualificação da mão de obra e a 
deficiência na infraestrutura também devem ser mencionados. 
  

Peerrssppeeccttiivvaass  ppaarraa  22001133  
 
O comércio exterior do Rio Grande do Sul deve apresentar uma recuperação em 

2013, devolvendo, pelo menos em parte, as perdas realizadas ao longo do ano de 2012.  
No cenário base, destaca-se a retomada econômica do Rio Grande do Sul 

esperada para o ano que vem, com um melhor desempenho da indústria e, sobretudo, da 

Gráfico 11.5. Curva de Lorenz para os principais destinos das exportações do RS 
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agricultura, com impactos positivos sobre as exportações. Da mesma forma, trabalha-se 
com a hipótese de manutenção dos incentivos concedidos ao segmento exportador, entre 
os quais se destacam: desoneração da folha de pagamento, que retira as exportações da 
base de incidência da tributação, Reintegra (devolução de até 3% de tributos que incidem 
sobre a cadeia de produção dos manufaturados que se destinam ao exterior) e taxa de 
câmbio com pouca variabilidade, situada no intervalo entre R$ 2,00 e R$ 2,10.  

Ainda nesse cenário, também se destaca o início das tratativas sobre o fim do 
embargo da Rússia a carne brasileira, contanto que os produtores consigam se adaptar 
as exigências impostas. Outro fator que deve contribuir para o aumento das exportações 
gaúchas diz respeito à melhora, ainda que modesta, na demanda externa, em decorrência 
do balanço de riscos mais favorável para a economia internacional, diante da menor 
probabilidade de ocorrência de um evento extremo na Zona do Euro, como, por exemplo, 
a saída da Grécia. 

No cenário superior, as importações crescem mais que as exportações. Caso a 
economia do Rio Grande do Sul cresça em um ritmo ainda mais intenso em 2013, a 
limitação da oferta, decorrente da série de problemas (estruturais e conjunturais) que a 
indústria ainda enfrenta e que tornam a produção onerosa, deve fazer com que esse gap 
causado pelo excesso de demanda seja preenchido com um aumento nas importações. 

Já no cenário inferior, as exportações acabam crescendo mais que as 
importações, alavancadas pelo desempenho dos produtos básicos, cuja expectativa é 
devolver uma boa parte da retração verificada para esse ano. 
 

 

 

Tabela 11.9. Perspectivas para o comércio exterior do RS em 2013 
(Em US$ bilhões) 

Inferior Base Superior

Exportações 19,4        17,5         18,5           19,1         19,4       

   Industriais 15,6        14,6         15,4           15,7         16,0       

Importações 15,7        14,8         15,4           16,1         16,6       

Saldo 3,8          2,7          3,1             3,0           2,8         

2011 2012*
Cenários 2013

 
   Elaboração: UEE/FIERGS. *Estimativa: UEE/FIERGS. 

Tabela 11.10. Perspectivas para o comércio exterior do RS em 2013 
(Var. % em relação ao ano anterior) 

Inferior Base Superior

Exportações 26,3        -10,0 6,0             9,5           11,0       

   Industriais 18,1        -6,0 5,0             7,0           9,0         

Importações 18,0        -5,7 4,5             9,2           12,5       

Saldo 78,7        -27,9 14,2 11,1 2,8

2011 2012*
Cenários 2013

 
   Elaboração: UEE/FIERGS. *Estimativa: UEE/FIERGS. 
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12. SETOR PÚBLICO 

 

ARRECADAÇÃO EM ALTA, NA CONTRAMÃO DO PIB 

 
Em 2012 o governo contou com a expansão da arrecadação de ICMS, sua principal fonte 

de receita, e mesmo assim não conseguirá gerar resultados fiscais satisfatórios. O 
problema das vinculações da receita corrente e a prática recorrente de aumento dos 

gastos faz diminuir as margens para investimentos no Estado. 
 

Apesar de marcado pela estagnação da produção industrial e pela queda 
acentuada das safras agrícolas, o ano de 2012 vem se mostrando favorável para as 
contas do Estado. A elevação da renda média das famílias gaúchas no ano, de 2,1%, 
contribuiu de forma significativa para que a arrecadação de ICMS acumulada até outubro 
de 2012 registrasse crescimento real de 2,9% em relação ao mesmo período de 2011.  

 Entretanto, mesmo com o aumento das receitas correntes, a meta de superávit 
para o final do ano, de R$ 1,74 bilhão, não será atingida sem a geração de um 
contingenciamento por parte do Governo na ordem de R$ 2,26 bilhões. Ou seja, será 
necessário que as despesas reprogramadas para os últimos quatro meses do ano sejam 
reduzidas em 15%, algo pouco provável em função das despesas obrigatórias do governo 
e das vinculações de receita.  

Para 2013, a expectativa é de que os gastos continuem crescendo acima do que o 
Governo fixa como despesa na Proposta de Lei Orçamentária Anual de 2013. A depender 
dos investimentos, o déficit potencial para o próximo ano será alto, podendo ser superior a 
R$ 1 bilhão.  

 

Atividade em baixa, arrecadação em alta 
 
A arrecadação de ICMS acumulada até outubro de 2012 somou R$ 17,2 bilhões, 

equivalente a 81% do montante previsto para o final do ano, de R$ 21,2 bilhões. Em 
termos nominais, o crescimento foi de 8,4% em relação ao volume arrecadado em 2011, 
ou o equivalente a R$ 1,3 bilhão.  Para se ter uma ideia de valor, esse montante é 
bastante próximo da arrecadação mensal da Receita Federal com Contribuição para 
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) neste ano, de R$ 1,4 bilhão (média 
mensal de 2012). A primeira intuição é de que os níveis cada vez mais expandidos da 
arrecadação gerariam espaço para o incremento dos investimentos. Não é o que se 
verifica, como veremos mais adiante. 
 Em termos reais (IPCA), o crescimento até outubro foi de 2,9%, na contramão da 
situação econômica do Estado, cujo produto decresceu 4,1% no primeiro semestre do 
ano, já descontada a inflação. Por ser um imposto que espelha o quanto a economia 
produziu em bens e serviços em determinado exercício, o ICMS deveria acompanhar os 
movimentos do PIB7. Entretanto, como podemos ver na tabela 12.1, podem ocorrer 
desvios nessa relação que tendem a se equalizar no longo prazo. Nos anos de 2007 e 
2011, por exemplo, a arrecadação ficou bastante aquém do crescimento do PIB. 

                                                           
7
 É importante salientar que o ICMS não incide sobre os produtos exportados e, portanto, a relação que têm 

com o PIB diz respeito a seus componentes internos. De todo modo, a relação que as variáveis apresentam 
no longo prazo é bastante próxima. 
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 Em 2007, dois efeitos, em particular, contribuíram para que a arrecadação tivesse 
um crescimento negativo no momento em que a economia gaúcha crescia a uma taxa de 
6,5% a.a.: i) os efeitos da seca de 2005 fizeram com que a arrecadação ficasse 
estagnada até o 2007; ii) foi cessado o aumento das alíquotas incidentes sobre energia 
elétrica, combustíveis e comunicações, majoradas a partir de 2005.  
 A partir de então, a disparidade entre a arrecadação do Estado e o resultado do 
PIB passou a ser atribuída ao processo de substituição tributária realizada no Rio Grande 
do Sul. Através dele, o governo ampliou a fiscalização e tornou mais eficiente o 
recolhimento do tributo, ao atribuir a responsabilidade do pagamento do ICMS de diversos 
vendedores a um número menor de produtores. Assim, mesmo em períodos de baixo 
crescimento econômico, a arrecadação do Estado crescia em decorrência da expansão 
dos produtos sobre os quais era aplicada a substituição tributária, como 2008 e 2010.  

 
 O comportamento das receitas do Governo estadual em 2012 não pode, entretanto, 
ser atribuído à expansão do processo de substituição tributária. Nesse ano, houve pouco 
avanço nessa questão. Mas existem outros fatores que ajudam a entender essa dinâmica. 
Em primeiro lugar, devemos atentar para o fato de que o principal motivo da queda do PIB 

Gráfico 12.1. Arrecadação de ICMS 
(Acumulado no ano até o respectivo mês – em R$ milhões) 
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Fonte: SEFAZ-RS. Elaboração: FIERGS/UEE. 
 

Tabela 12.1. Taxas de crescimento da arrecadação e do PIB 
(Variação percentual anual) 

 
Arrecadação 

ICMS
PIB-RS

2007 -1,2 6,5
2008 8,7 2,7
2009 -0,3 -0,4
2010 12,5 7,8
2011 0,3 5,7
2012* 5,9 -4,1  

 

 Fonte: SEFAZ-RS. FEE. Elaboração: FIERGS/UEE. *Dados referentes ao primeiro semestre do ano em 
comparação com o mesmo período do ano anterior.  
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do Estado foi o desempenho do setor agropecuário, que tem pouca contribuição na 
arrecadação total do ICMS. Enquanto que os serviços cresceram 3,3% no primeiro 
semestre do ano, em relação ao ano anterior, e a indústria total teve queda de 1,4%, a 
agropecuária caiu 37,9% no mesmo período, em decorrência da estiagem que atingiu o 
Estado nos primeiros meses do ano.  
 Um segundo componente que pode explicar essa disparidade é o desempenho das 
exportações gaúchas. Como se sabe, conforme delibera a Constituição Brasileira, as 
exportações devem ser desoneradas para que os produtos nacionais possam competir 
com produtos estrangeiros. Em períodos em que há declínio das exportações, e para que 
não haja uma elevação exorbitante dos estoques, as empresas destinam seus produtos 
para o mercado interno. Se antes não havia recolhimento do imposto porque as 
exportações são desoneradas, esse processo gera um acréscimo importante da 
arrecadação no momento em que as empresas exportadoras passam a gerar débitos de 
ICMS com as vendas para o mercado nacional. Como podemos ver na tabela 12.2, o 
setor secundário teve, entre janeiro e setembro, uma contribuição, em termos reais, 4,8% 
maior do que a registrada no ano anterior, explicada, em grande parte, pelo declínio das 
exportações industriais no acumulado do ano até setembro, de 6,4%. Entre as principais 
quedas, o destaque é o declínio de 28,8 do setor calçadista e de 19,4% do setor de Papel 
e Celulose. 
 

 
 Esta é apenas parte da história. Como o ICMS é um imposto sobre o consumo, ele 
depende diretamente da renda das famílias e das expectativas do consumidor em relação 
a seu emprego. Em 2012, a taxa de desemprego atingiu seu menor nível na Região 
Metropolitana de Porto Alegre, de 4,1% na média entre janeiro e outubro e o rendimento 
médio cresceu 2,1%. Isto revela um momento em que o cidadão gaúcho, mais seguro de 
sua renda futura, consome mais, e adquire produtos de maior qualidade, impulsionando 
as receitas do tributo. Esse movimento explica, por exemplo, a arrecadação com o setor 
de energia elétrica, que apresentou crescimento real de 7% no acumulado do ano até 
setembro. 
 Dentre os três setores de atividade do Estado, a arrecadação do setor secundário 
foi a que mais cresceu no acumulado de janeiro a setembro, explicado, como já visto, pela 
queda das exportações industriais e consequente aumento das vendas para o mercado 
interno. Ressalta-se, no setor terciário, o crescimento real de 11,3% do Comércio 

Gráfico 12.2. Exportações de produtos industriais 
(Variação % acumulada até setembro de 2012 – setores selecionados) 
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 Fonte: MDIC/SECEX. Elaboração: FIERGS/UEE. 
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Atacadista, menos afetado pela desaceleração da economia por se beneficiar, em grande 
medida, da renda elevada da população.  
 Essa é uma lógica perfeitamente aplicável ao comércio varejista. Entretanto, não é 
o que nos mostra a tabela 12.2 Entre janeiro e setembro, a arrecadação desse setor 
sofreu queda de 8,4%, já descontada a inflação. Como é um setor caracterizado por 
agrupar empresas de pequeno porte, umas das explicações para esse fenômeno diz 
respeito à alteração dos valores de faturamento para adesão do Simples Nacional, regime 
tributário diferenciado e simplificado para a arrecadação de tributos de microempresas 
(ME) e empresas de pequeno porte (EPP).  
 Além de ampliar o limite do faturamento do Empreendedor Individual para 
enquadramento no regime de R$ 36 mil para R$ 60 mil (MEI), a Lei Complementar 
139/2011 também ajustou em 50% as tabelas de tributação das EPPs, alterando o teto 
máximo de R$ 2,4 milhões para R$ 3,6 milhões a partir de janeiro de 2012.  Ou seja, um 
número substancial de empresas que tinham faturamento entre esses dois limites e que 
pagavam tributos da forma convencional passaram a integrar o Simples Nacional, 
provocando efeitos negativos sobre a arrecadação, que devem se estender até o final do 
ano. 

 
 As perspectivas de que haverá um crescimento mais acentuado nos últimos meses 
do ano da economia gaúcha sugere que o ritmo de expansão da arrecadação de ICMS 
permanecerá elevado. Para o final do ano é esperada uma arrecadação de R$ 21,2 
bilhões.  
 Não podemos ignorar os potenciais efeitos da alteração feita pelo Governo do 
Estado do Rio Grande do Sul no Regulamento do ICMS (RICMS-RS/1997) de forma a 
tornar obrigatória, a partir de janeiro de 2012, a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) 
em substituição à Nota Fiscal para todos os contribuintes enquadrados na categoria geral 
do Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais (CGC/TE).  
 A obrigatoriedade da NF-e permite o acompanhamento, em tempo real, das 
operações realizadas pelas entidades arrecadadoras, de forma a trazer maior 
transparência e eficiência na gestão fiscal do Estado. Ainda que esses efeitos não 
possam ser sentidos de forma imediata, porque a implementação de um novo sistema é 
custoso e demanda tempo, o aumento da arrecadação nos próximos anos será a simples 
consequência da modernização tributária adquirida com a NF-e. 

Tabela 12.2.  Arrecadação por setores da economia 
(Acumulada no ano – set/12) 

R$ 
milhões

Part. (%)
Cresc. 

Nominal (%)
Cresc.      

Real (%)
Primário 74 0,5 8,7 3,0
Secundário 5.371 35,0 10,5 4,8
Terciário 5.014 32,7 7,9 2,3
  Com. Atacadista 1.920 12,5 17,2 11,1
  Com. Varejista 1.543 10,1 -3,4 -8,4
  Transportes 137 0,9 13,9 8,1
  Comunicações 1.410 9,2 9,4 3,7
Energia Elétrica 1.590 10,4 12,8 7,0
Derivados de Petróleo 2.566 16,7 2,4 -2,5
Dívida Ativa 223 1,5 12,8 7,0
Outros 497 3,2 11,3 6,0
Total 15.334 100,0 8,2 2,7  

          

Fonte: COTEPE/CONFAZ. Elaboração: FIERGS/UEE. Deflator: IGP-DI (set/12). 
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Resultado do setor público: de volta para o passado  
 
O balanço geral do Setor Público gaúcho mostra que as receitas do Estado 

realizadas no ano são inferiores à projeção inicial deliberada pela Lei de Diretrizes 
Orçamentária (LDO) de 2012.  

A análise da Execução Orçamentária do Estado, cujos dados de 2012 disponíveis 
referem-se ao resultado obtido até o 4º bimestre do ano, revela que as receitas primárias 
(aquelas que não consideram aplicações financeiras, anulação de restos a pagar, 
operações de crédito, alienação de bens e amortização de empréstimos), descontadas 
das transferências intraorçamentárias (dupla contagem), alcançaram o montante de R$ 
R$ 20.223,5 milhões, valor 3,2% inferior à previsão inicial da LDO (R$ 20.894,0 milhões) e 
0,3% superior ao valor reprogramado em junho (R$ 20.159,3 milhões)8. O destaque ficou 
por conta da outras receitas correntes, que tiveram incremento nominal de 23,7% no 
período. A receita tributária, principal componente das receitas correntes, avançou 9,1%. 

As despesas primárias (aquelas que excluem o serviço da dívida e da concessão 
de empréstimo), por sua vez, somaram R$ 19.062,4 milhões, valor inferior tanto em 
relação ao valor previsto na LDO, como em relação ao montante reprogramado (R$ 
19.565,3 milhões e R$ 19.459.743 milhões, respectivamente). Destaca-se, entretanto, o 
acréscimo das despesas com juros e encargos da dívida, que passaram de R$ 82,6 
milhões para R$ 978,5 milhões.  

A meta de superávit primário de R$ 1,3 bilhão fixado para os primeiros oito meses 
de 2012 foi revisada em junho e reprogramada para R$ 847,9 milhões. O resultado obtido 
até agosto dá conta de um superávit de R$ 950,8 milhões, 12,1% superior ao valor 
reprogramado. É importante salientar, entretanto, que os dados de despesas bimestrais 
não consideram a rubrica de restos a pagar de valores não liquidados no exercício, cujo 
valor é computado no resultado primário do final do ano. Portanto, para fins de análise do 
resultado primário parcial do ano, devemos avaliar as despesas empenhadas ao invés 
das despesas liquidadas no período.  

Superiores aos valores liquidados em R$ 508,9 milhões, as despesas empenhadas 
(R$ 19.571,2 milhões) excederam em 0,6% as reprogramadas (R$ 19.459,7 milhões). 
Dessa forma, o superávit primário obtido até agosto de 2012 foi de R$ 763,8 milhões, 
inferior à meta revista em junho.  

Tendo em vista os resultados acumulados nos primeiros oito meses do ano, as 
receitas e despesas para o 5º e o 6º bimestres foram mais uma vez reprogramadas. 
Mesmo assim, a previsão é de um resultado primário deficitário na ordem de R$ 514,4 
milhões. Portanto, para o cumprimento da Meta de R$ 1,74 bilhão estipulada pela LDO, o 
Relatório sugere um contingenciamento na ordem de R$ 2,26 bilhões. Esse valor supera, 
por exemplo, a receita mensal média do Estado com seu principal tributo, o ICMS, R$ 
1,76 bilhão9. Ou seja, seria necessário contar com um mês a menos de arrecadação para 
que a meta de superávit primário fosse alcançada, situação pouco provável. Espera-se 
que 2012 encerre com o resultado primário abaixo da meta. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Na Execução Orçamentária do 3º bimestre, tendo em vista a realização de receitas e despesas até junho 
de 2012, foram reprogramadas as metas bimestrais para os últimos três bimestres do ano. 
9 Média de arrecadação nominal de 2012 (dados até setembro). 
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Um orçamento que naturalmente é deficitário  
 

O orçamento de 2013, enviado pelo governo do Estado à Assembleia Legislativa, 
totaliza R$ 45,3 bilhões que, descontadas as transferências intraorçamentárias (contas 
duplicadas), resulta em R$ 37,9 bilhões, equivalente a 12% do PIB do Estado, ou a um 
aumento de 13,5% em relação ao que foi previsto para 2012. Esse volume de recursos foi 
projetado com base nas estimativas de crescimento de 5,5% a.a. do PIB brasileiro e do 
Rio Grande do Sul para 2013 e inflação de 4,5% a.a., conforme a LDO de 2013. É bem 
provável que, em mais um ano, as receitas orçadas estejam superestimadas, uma vez 
que a projeção de PIB está desalinhada com a previsão de crescimento de 3,7% a.a. do 
mercado (Relatório FOCUS10) para o Brasil. 

Nos últimos anos, o Governo do Estado vem buscando o equilíbrio de seu 
orçamento e por isso tem fixado o valor das despesas exatamente igual ao montante que 
espera obter de receitas em cada ano. Quando o montante arrecadado é inferior ao 
projetado, por simples erro de estimação, o resultado se torna deficitário, uma vez que as 
despesas, em geral, superam o valor orçado.  

De todo modo, as projeções de crescimento das receitas correntes dão conta de 
um avanço de 6,5% a.a. em termos reais (considerando a inflação de 4,5% a.a. projetada 
pela LDO 2013). Descontadas as transferências intraorçamentárias, elas devem somar 
R$ 36,6 bilhões, o equivalente a um crescimento real de 7,4%.  

 Entre elas, o ICMS Total (que inclui multas, juros e Dívida Ativa) é a principal 
rubrica, com estimativa de arrecadação de R$ 23,3 bilhões no próximo ano, o que 
equivale a um crescimento nominal de 10% frente aos R$ 21,2 bilhões previstos para 
2012. A estimativa é de que, de fato, esse montante será alcançado em 2012. 

 
As despesas, fixadas no mesmo montante que as receitas, têm como principal 

elemento os gastos com pessoal e encargos, cuja participação é de 55%. A projeção de 
crescimento para esta rubrica é de 9,5% (ou 4,8% em termos reais considerando mais 
uma vez uma inflação de 4,5% a.a.), em relação ao previsto para 2012. Isto significa que, 
dada a rigidez orçamentária do Estado (discutida mais a frente), qualquer gasto com folha 

                                                           
10

 O Relatório FOCUS de 30 de novembro de 2012, do Banco Central do Brasil (BCB). 

Tabela 12.3. Receitas orçadas – PLOA 2013 
(R$ milhões) 

Nominal Real**
Receitas CORRENTES 39.243 43.689 11,3 6,5

    ICMS Total 21.219 23.341 10,0 5,3

    IPVA Total 1.835 2.088 13,8 8,9

    Imposto de Renda na Fonte 1.298 1.364 5,1 0,6

    Receitas Intraorçamentárias 6.855 7.348 7,2 2,6

    Outras Receitas Correntes* 8.036 9.549 18,8 13,7

Receitas DE CAPITAL 1.022 1.564 53,1 46,5

Receitas TOTAIS 40.264 45.254 12,4 7,6

Receitas SEM Transf. Intraorçamentárias 33.409 37.905 13,5 8,6

LOA 
2012

PLOA 
2013

% PLOA2013/LOA2012    

 
 

Fonte: SEFAZ-RS. FEE. Elaboração: FIERGS/UEE. *Inclui receitas com FPE, IPI-Exportação, CIDE, 
Contribuições, Patrimonial, LC 87/96 (LEI KANDIR) Auxílio Financeiro à Exportação, FUNDEB 
(transferências e deduções).  **Considera inflação de 4,5% projetada na LDO 2013. 
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de pagamento não previsto pela PLOA 2013 implicará na redução dos investimentos, 
essenciais para o crescimento do Estado no longo prazo. 

Os reajustes já concedidos pelo Estado aos servidores da Segurança Pública e aos 
docentes do Magistério superam a capacidade de seu orçamento, indicando que, de fato, 
a probabilidade de frustração dos investimentos orçados é alta. Para eles a previsão é 
bastante otimista. Espera-se um aumento nominal de 23,3%. É importante salientar que 
os investimentos do orçamento referem-se àqueles financiados pelo Tesouro do Estado, 
que somados aos investimentos das empresas públicas, nas quais o Estado detém parte 
total ou parcial do capital social, devem totalizar R$ 4 bilhões.  

 
Para fazer frente aos investimentos do orçamento (estimados em R$ 2,4 bilhões), o 

Governo projeta receitas de capital (operações de crédito e alienação de bens) na ordem 
de R$ 1,5 bilhão. Isso quer dizer que apenas R$ 900 milhões serão financiados com 
recursos correntes. Em não se verificando as receitas de capital estimadas para o ano 
que vem, cujo crescimento previsto é bastante alto (53,1%), ou haverá frustração (mais 
uma vez) dos investimentos orçados ou o governo deverá fazer uso do caixa único, o que 
significa, a grosso modo, a ocorrência de “déficit orçamentário”, uma vez que o Tesouro 
não dispõe dos recursos de que necessita. 

A boa administração das contas do Estado adotada a entre 2008 e 200911, que 
permitiu o financiamento dos investimentos via recursos correntes próprios (antes feito 
exclusivamente com vendas de patrimônio, operações de crédito ou saques do caixa 
único) e resultou em superávits primários não vistos no Rio Grande do Sul há muito 
tempo, parece ter sido interrompida. Em 2010 e 2011 já experimentamos resultados 
orçamentários deficitários, que não devem ser revertidos em 2012. Neste ano, por 
exemplo, os saques do caixa único somaram R$ 821 milhões até novembro, e a previsão 
é de que esse número aumente até o final do ano.  

 
 
 
 
 

 

                                                           
11 Em 2007 o superávit orçamentário foi obtido através do ingresso de recursos com a venda de ações do 
Banrisul. O ano de 2008 foi o primeiro a se ter superávit primário sem qualquer receita extra.  

Tabela 12.4. Despesas orçadas – PLOA 2013 
(R$ milhões) 

Nominal Real*
    Pessoal e Encargos sociais 22.834 25.009 9,5 4,8

    Outras Despesas correntes 12.518 14.660 17,1 12,1

    Serviço da Dívida 2.689 2.857 6,3 1,7

    Investimentos 1.977 2.439 23,3 18,0

    Reserva Orçamentária 247 288 16,7 11,7

    Despesas Intraorçamentárias 6.855 7.348 7,2 2,6

Despesas TOTAIS 40.264 45.254 12,4 7,6

Despesas SEM Transf. Intraorçamentárias 33.409 37.905 13,5 8,6

LOA 
2012

PLOA 
2013

% PLOA2013/LOA2012    

 
 

 Fonte: SEFAZ-RS. FEE. Elaboração: FIERGS/UEE. *Considera inflação de 4,5% projetada na LDO 2013. 
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As contas do Estado encontram nas vinculações constitucionais, que determinam 

que percentuais da receita corrente sejam aplicados em determinadas áreas entendidas 
como prioritárias, um grande entrave a sua saúde financeira. De acordo com a 
Constituição Federal, 25% da Receita Líquida de Impostos e Transferências (RLIT) 
devem ser destinados à Educação, 12% à Saúde e 2% da Receita Líquida de Impostos 
Próprios (RLIP) em Pesquisa e Ensino superior. A Constituição Estadual, por sua vez, 
determina que o percentual destinado à Educação deve ser de 35%. Somadas ao 
pagamento dos serviços da Dívida Intralimite contratada junto à União, essas obrigações 
correspondem a aproximadamente 65% da receita corrente do Estado. 

 Por outro lado, o atendimento de despesas com pessoal ativo e inativo, serviços 
da dívida extralimite e um mínimo de investimentos, compromete cerca de 45% da receita 
corrente. Ou seja, a imposição das vinculações acima faz com que as despesas se 
sobreponham às receitas (em torno de 10%, sem considerar investimentos necessários 
para ampliar a competitividade do Estado), gerando déficits elevados, impraticáveis após 
a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal (2001). Esta sobreposição de 10% 
requer um acréscimo de 30% das receitas correntes, uma vez que dois terços das 
receitas adicionais continuarão vinculadas à educação e saúde e ao pagamento dos 
serviços da dívida intralimite.  

Isso não quer dizer que não são boas as intenções da obrigatoriedade da aplicação 
de recursos em áreas importantes como educação e saúde. O problema reside na 
estrutura previdenciária atual, que gera déficits de aproximadamente R$ 5 bilhões; e no 
pagamento da dívida pública, em especial daquela contrata junto à União em 1998, que 
absorve atualmente cerca de R$ 2,5 bilhões por ano (valor pago em 2011), e cujo contrato 
encontra-se economicamente desequilibrado12.  

 

                                                           
12 O contrato da dívida do Rio Grande do Sul feito junto com a União sob a Lei No 9.496/97 e PROES tem 
como principais cláusulas a indexação do saldo devedor pela IGP-DI, juros fixos de 6% a.a., prestações 
calculadas pelo Sistema da Tabela Price e limite de pagamento de 13% da Receita Líquida Real mensal, 
cuja diferença em relação à prestação calcula é somado à chamada Conta Resíduo, sobre a qual também 
incidem os encargos do contrato descritos acima. Diz-se que o contrato está economicamente 
desequilibrado porque a conjuntura atual da economia, com juros básicos (Selic) de 7,25% a.a., torna os 
encargos da dívida insustentáveis.  

Gráfico 12.3.  Resultado orçamentário 
(Em % da receita líquida corrente) 
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Fonte: COTEPE/CONFAZ. Deflator: IGP-DI (set/12). 
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A situação previdenciária tende a ficar ainda mais complicada daqui para frente. 

Segundo estimativas do próprio governo, em 2012 deveremos ter um déficit de R$ 6 
bilhões. Sem qualquer reforma, poderemos chegar a 2033 com um déficit na ordem de R$ 
8,9 bilhões.  
Dada a configuração atual, de manutenção da estrutura previdenciária e falta de acordo 
para renegociação da dívida (a nova proposta do governo de renegociação será analisada 
mais adiante), não resta outra saída ao Governo do Estado senão investir menos do que 
exige a Constituição na manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) e na saúde 
pública. Ambos os percentuais, de 12% e 35% da RLIT, nunca foram cumpridos 
integralmente, conforme pode ser visto no gráfico 12.4 e na tabela 12.6. Apesar de 
constar nos pareceres do Tribunal de Contas do Estado que o montante aplicado em 
Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) superou o percentual mínimo, se 
descontados os gastos com saneamento básico prestados pela Companhia Riograndense 
de Saneamento (CORSAN), não regulamentado como componente do sistema único de 
saúde, a aplicação de 12% não foi cumprida em nenhum dos últimos cinco anos. 

 
 

Gráfico 12.4. Gastos com Educação 
(MDE) 

(em % da RLIT) 

Tabela 12.6. Gastos com Saúde (ASPS) 
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Saneamento 

(CORSAN)
Liquidadas + 
Saneamento

(A) (B) (C)=(A)+(B) (A) (C)
2007 796.336    785.517         1.581.853     6,76 13,42
2008 1.053.674 697.541         1.751.215     7,46 12,40
2009 1.054.658 855.688         1.910.347     7,23 13,12
2010 1.408.508 944.826         2.353.334     7,92 13,23
2011 1.509.879 1.151.705      2.661.584     8,07 14,22

Despesa(R$ 1.000,00)

Percentuais 
da RLIT (%)

 
 Fonte: TCE-RS. Elaboração: FIERGS/UEE.  Fonte: TCE-RS. Elaboração: FIERGS/UEE. 

 
Para 2013, a proposta de orçamento prevê a destinação de 29% da RLIT para a 

educação, abaixo do mínimo exigido constitucionalmente pelo Estado. Embora esse 
percentual signifique um aumento, ainda que marginal, em comparação aos anos 
anteriores, ainda deixará de ser destinado para a MDE o montante de R$ 1,4 bilhão. Em 
relação à saúde, apesar de estar previsto no orçamento o cumprimento dos 12% da RLIT, 

Tabela 12.5. Contribuições e gastos com aposentadoria 
(Valores empenhados – R$ milhões) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Contribuições totais 294 1.587 1.807 1.989 2.189 2.270 2.098 2.236 2.202 2.405

Contribuições Servidores 98 529 603 663 730 757 699 746 734 802

Contribuição Patronal 196 1.058 1.204 1.326 1.459 1.513 1.399 1.490 1.468 1.603

Gasto de Aposentadorias 5.129 5.467 5.229 5.648 6.041 6.116 6.024 6.771 6.818 7.238

Aposentadorias e Reformas 4.084 4.324 4.097 4.351 4.629 4.715 4.687 5.255 5.246 5.596

Pensões 1.044 1.143 1.132 1.297 1.412 1.402 1.338 1.516 1.572 1.642

Déficit Previdenciário -4.834 -3.880 -3.422 -3.659 -3.852 -3.846 -3.926 -4.535 -4.616 -4.833  
 

 Fonte: TCE-RS. Elaboração: FIERGS/UEE. 
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é importante atentar para o fato de que estão incluídas nesse percentual as despesas 
com inativos e transferências ao IPE (assistência médica aos servidores estaduais) na 
ordem de R$ 632 milhões (aproximadamente 2,4% da RLIT), que não são permitidos pela 
Lei Complementar No 141/2012, em vigor desde janeiro de 2012. Ou seja, mesmo que já 
tenha havido um avanço em relação aos investimentos em saneamento que estão fora 
das estimativas de 2013, podemos considerar que o cumprimento integral da vinculação 
com saúde, da maneira como é concebido, não será verificado mais uma vez. 
Para fazer frente a essas vinculações e, ao mesmo tempo, deixar o orçamento 
equilibrado, o governo voltou a orçar receitas fictícias através da rubrica “Demais 
compensações financeiras” do grupo Outras Receitas Correntes, na ordem de R$ 1,2 
bilhão. Esse é o valor que o governo prevê de déficit orçamentário para 2013 se 
cumpridos os percentuais orçados de 29% em educação e 12% em saúde. Note-se que 
ao prever esse déficit, o governo não considera que o percentual total de 35% será 
destinado para educação. Se assim o fosse, o déficit seria ainda maior. Uma análise feita 
pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul mostra que o cumprimento total 
das vinculações constitucionais tornaria o resultado dos últimos anos mais deficitário. No 
ano de 2011, por exemplo, o déficit de R$ 494 milhões registrado no período seria 
acrescido de um montante de R$ 2,3 bilhões.  

 Além disso, há uma grande probabilidade de que as Receitas Correntes estimadas 
estejam sobreavaliadas e não ocorrerão no ano que vem. A depender dos investimentos, 
a chance de mais um déficit orçamentário em 2013 é bastante alta.  
 

 
 

Sempre sobra para os investimentos  
 

Um exercício interessante de se fazer é avaliar qual seria o desequilíbrio do 
orçamento caso não houvesse o montante registrado nas receitas fictícias, e caso o gasto 
com pessoal e encargos fosse verdadeiramente estimado com base no que vem 
acontecendo nos últimos anos. As despesas com essa função geralmente superam em 
mais de 5% o valor orçado. Os reajustes concedidos pelo Estado aos Docentes do 
Magistério e aos servidores da Segurança Pública, cuja revisão dos salários será de 6% 
no início de 2013 para o primeiro grupo e poderá variar entre 10% e 15% a.a. até 2018 
para o segundo, indicam que o ano de 2013 não será diferente.  

 
 
 

Tabela 12.7.  Diferença a maior dos gastos com o cumprimento integral das 
vinculações  

(Valores empenhados – R$ milhões) 

2007 2008 2009 2010 2011

MDE 562 1.331 1.065 1.425 1.252

Ensino Superior 52 63 65 81 84

Pesquisa 148 183 187 219 228

Saúde 618 641 693 726 735

Diferença a menor do 
Resultado Orçamentário

1.381 2.218 2.011 2.450 2.299
 

 

 Fonte: TCE-RS. Elaboração: FIERGS/UEE. 
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Se formos moderados, e aumentarmos em apenas 5% o valor orçado para os 
gastos com pessoal ativo e inativos, as despesas totais, depois de excluídas as 
transferências intraorçamentárias, deveriam ser orçadas em R$ 39,2 bilhões (3,4% 
superiores ao projeto de orçamento). 

Por outro lado, a simples supressão da rubrica “Demais compensações financeiras” 
das contas correntes resultaria em um orçamento na ordem de R$ 36,7 bilhões. Ou seja, 
o déficit potencial aumentaria para R$ 2,5 bilhões (R$ 39,2 bilhões - 36,7 bilhões). E como 
é de costume, os investimentos são a primeira opção a ser racionada. Uma análise dos 
últimos anos mostra que apenas 75% dos valores orçados para os investimentos são, de 
fato, executados. Para 2013, nada de novidades. Deveremos ter mais um ano com 
investimentos inferiores daqueles que foram orçados.  

 

 
 
 
 

 

Gráfico 12.5. Despesa com Pessoal e Encargos 
(R$ bilhões) 
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 Fonte: TCE-RS. Elaboração: FIERGS/UEE.  
 

Gráfico 12.6. Investimentos do Tesouro do Estado 
(R$ milhões) 
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 Fonte: TCE-RS. Elaboração: FIERGS/UEE.  
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A resposta a uma bandeira já levantada 
 
Neste ano a necessidade de renegociação do contrato da dívida dos Estados com 

a União, vigente sob a Lei No 9.497/1997, foi amplamente debatida entre diversos 
segmentos da sociedade, civil e política, especialmente porque a atual conjuntura 
econômica, de juros baixos, torna as cláusulas do contrato rígidas demais. A situação do 
Rio Grande do Sul, em particular, é ainda mais alarmante porque o Estado possui um dois 
maiores saldos devedores, cujo pagamento mensal compromete sobremaneira as contas 
públicas, como visto anteriormente.  

As tratativas sobre o tema resultaram em uma proposta do Governo Federal de 
substituição dos indexadores atuais das dívidas estaduais (IGP-DI mais um percentual 
fixo que varia de 6% a.a. a 7,5% a.a.) para a Selic (atualmente em 7,25% a.a.), uma vez 
que a taxa de juros das dívidas deixou de refletir a conjuntura econômica atual, 
caracterizada pela redução dos custos de crédito. Essa medida auxiliaria sobremaneira as 
contas estaduais “adoecidas”. Com o potencial de reduzir o saldo devedor da dívida, ela 
permite o pagamento integral da prestação calculada, de forma a fazer decrescer o saldo 
final da dívida (que inclui a conta resíduo) e das próprias prestações ao longo dos anos.  

Como contraparte o Governo propõe a redução da alíquota de ICMS interestadual 
para 4% em até oito anos, a começar por 2013 (hoje ela é de 12% geral e 7% quando o 
estado da origem está na Região Sul e Sudeste, exceto o Espírito Santo, e o estado de 
destino está nas Regiões Norte, Nordeste, Centro Oeste ou Espírito Santo). Para ressarcir 
as perdas efetivas de arrecadação de alguns estados com a redução da alíquota 
interestadual (que serão calculadas com base nos dados da nota fiscal eletrônica) a 
proposta inclui a criação de um Fundo de Compensação, e para substituir a guerra fiscal 
como instrumento de atração de investimentos, propõe-se a criação de um Fundo de 
Desenvolvimento Regional, destinado aos estados emergentes (Regiões Norte, Nordeste, 
Centro Oeste ou Espírito Santo). 

Para o encaminhamento da proposta, é necessário ainda a edição da Medida 
Provisória que estabelece que os fundos descritos acima, que serão criados após 
aprovação do Senado Federal; e a concordância de todos os estados através de um 
Acordo de Convalidação. Portanto, os efeitos da convergência gradual da alíquota 
interestadual de ICMS para 4%, terão poucos efeitos sobre a arrecadação de 2013. 

 De todo modo, se aprovada a proposta do governo, a redução das prestações 
pagas com os serviços da dívida estadual com a União reduz a importância das 
vinculações descritas acima na Receita Corrente do Estado e permite que a situação 
atual, de déficit imprescindível, seja amenizada. Para que ela seja invertida, será 
necessário também, que o Rio Grande do Sul lute pela reforma previdenciária.   

 

Perspectivas para 2013 
 
Espera-se, para o cenário base, um crescimento de R$ 2,7 bilhões da 

arrecadação com ICMS no ano que vem, motivado pela retomada da atividade econômica 
e pelo início dos efeitos da obrigatoriedade da NF-e para a categoria geral do CGC/TE. 
Esse montante supera em 12,8% o que se espera para o final de 2012.  

Para 2013 está prevista também a entrada em vigor do Programa “Nota Fiscal 
Gaúcha”, que visa combater a sonegação e estimular a emissão de notas fiscais, por 
meio de estímulos aos consumidores que solicitam o comprovante fiscal de cada compra. 
Mas seus efeitos sobre a arrecadação ainda são incertos. 
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Esse tipo de programa já foi experimentado por estados como São Paulo (desde 
2007) e Alagoas (desde 2008). Em ambos os casos, o programa consiste na devolução 
de 30% do ICMS para o consumidor que exige o documento fiscal de suas compras, e no 
sorteio de prêmios para incentivar que os indivíduos de baixa renda também participem 
do programa. Estima-se que os ganhos obtidos com o programa no Estado de São Paulo, 
desconsiderados os custos referentes ao pessoal e ao sistema empregado para viabilizar 
a operacionalização do mesmo, equivalem a 20% da arrecadação.  

Como o programa gaúcho não proporcionará o benefício direto de reembolso de 
30% do ICMS aos consumidores que solicitarem a nota fiscal no momento de suas 
compras (o incentivo se traduz nos sorteios mensais que podem chegar a R$ 100 mil, e a 
R$ 1 milhão no sorteio anual, e na escolha de entidades para as quais o Tesouro do 
Estado realizará transferências de recursos13), os efeitos esperados sobre a arrecadação 
são menores. Ainda, como demora um tempo para que o programa esteja plenamente em 
vigor, os incrementos para o próximo ano ainda serão tímidos.  

Em nenhum dos três cenários traçados para o ano que vem há uma queda na 
receita do tributo. Não apenas porque esta se mostra bastante resistente à queda, mas 
porque os cenários para a atividade do Brasil e do Rio Grande do Sul mostram variações 
positivas em relação a 2012. É importante lembrar que as estimativas, por serem 
nominais, refletem também as expectativas inflacionárias.   

 

 

                                                           
13 Para maiores informações do programa, acesse https://nfg.sefaz.rs.gov.br 

Tabela 12.8. Perspectivas para Arrecadação de ICMS/RS 
(R$ bilhões – nominal) 

 

Inferior Base Superior
ICMS 19,5 21,2 22,9 23,5 23,9

Var (%) 9,5 8,7 7,9 11,0 12,8

2011 2012*
Cenários 2013

 
   
Fonte: SEFAZ-RS. *Estimativas: UEE / FIERGS. 
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