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Atividade industrial gaúcha cresceu 17,6% no primeiro semestre

Projeções do PIB mundial apontam divergências persistentes

Alta dos juros deve deixar o Real mais equilibrado com os fundamentos

A tendência é positiva com a abertura mais ampla das atividades e menores problemas na cadeia de 

suprimentos 

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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O Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS), que

mede a evolução da atividade industrial no estado, voltou

a crescer em junho após três meses de queda: +0,6%, na

comparação com ajuste sazonal com o mês anterior. O

índice, divulgado mensalmente pela FIERGS, acumula

baixa de 1,7% na margem desde janeiro, mas, em junho,

ainda estava 4,2% acima do nível pré-pandemia.

Dos seis indicadores que compõem o IDI-RS, apenas

as compras industriais caíram em junho: -1,1% na

comparação ajustada com maio. O índice de atividade foi

puxado, sobretudo, pelo faturamento real (+3,9%), pelas

horas trabalhadas na produção (+2,1%) e pela utilização

da capacidade instalada-UCI (+2,1 p.p.), em 82,4% no

mês. No mercado de trabalho, o emprego e a massa

salarial real cresceram 0,5% e 0,3%, respectivamente, o

emprego pelo 13º mês seguido.

Em relação a 2020, as taxas em 2021 seguem

influenciadas pelas baixas de bases comparações. O

IDI/RS cresceu 18,5% em junho e 17,6% no acumulado

do primeiro semestre (taxa recorde), ambos comparados

aos mesmos períodos do ano passado.

A decomposição do IDI/RS nos primeiros seis meses

de 2021, ante igual período de 2020, mostra altas

disseminadas e significativas dos indicadores: compras

industriais (+43,0%), horas trabalhas na produção

(+20,4%), faturamento real (+18,8%), UCI (+7,0 p.p.),

emprego (+5,6%) e massa salarial real (+3,2%).

O primeiro semestre também foi de expansões

generalizadas setorialmente. O único setor, entre

dezesseis, que registrou queda na atividade foi Máquinas

e materiais elétricos: -1,9%. As maiores contribuições

para o resultado global vieram de Máquinas e

equipamentos (+37,4%), Veículos automotores (+22,2%)

e Produtos de metal (+32,1%), destacando ainda

Metalurgia (+32,7%), Móveis (+22,7%), Têxteis

(+25,0%) e Vestuário e acessórios (+19,4%).

O primeiro semestre de 2021 foi marcado por

medidas de fechamento e de abertura da economia,

acompanhando a evolução da pandemia. No período

também houve a redução dos estímulos governamentais e

a continuidade dos problemas com a escassez e as altas

nos preços de insumos e matérias-primas. Por outro lado,

a conjuntura favorável ao agronegócio impulsionou a

extensa cadeia do segmento metal-mecânico estadual.

Nesse cenário, a atividade industrial gaúcha mostrou

uma desaceleração na margem no primeiro semestre,

mantendo-se, porém, em níveis superiores ao pré-

pandemia. Já a baixa base do ano passado determinou

taxas positivas recordes nas comparações anuais,

evolução também observada pelas exportações do setor.

Para o segundo semestre, a tendência é positiva num

contexto de abertura mais ampla das atividades,

recuperação econômica global e menores dificuldades na

cadeia de suprimentos.

Atividade industrial gaúcha cresceu 17,6% no primeiro semestre

A tendência é positiva com a abertura mais ampla das atividades e menores problemas na cadeia de suprimentos 

Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS)
(Índice base fixa mensal: 2006=100)

Indicadores Industriais do Rio Grande do Sul
(Variação % - Junho de 2021) 

Fonte: UEE/FIERGS.

Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS – Setorial

(Variação % - Jan-junho 2021/20)
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32,1

32,7
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Máquinas, mat. elétricos

Alimentos

Bebidas

Químicos, der. de petróleo

Madeira

Couros e calçados

Tabaco

Borracha e plástico

Vestuário e acessórios

Veículos automotores

Móveis

Têxteis

Equip. inform., eletrônicos

Produtos de metal

Metalurgia

Máquinas e equipamentos

Mês 

anterior*

Mês ano 

anterior
Ac. ano

Índice de desempenho industrial 0,6 18,5 17,6

Faturamento real 3,9 11,2 18,8

Horas Trabalhadas na produção 2,1 22,8 20,4

Emprego 0,5 9,7 5,6

Massa salarial real 0,3 10,5 3,2

UCI (em p.p.) 2,1 8,2 7,0

Compras Industriais -1,1 44,5 43,0

* Dessazonalizado

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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A recuperação econômica global continua em

curso, mas com uma distância cada vez maior entre as

economias avançadas e emergentes. A última previsão

de crescimento global divulgada pelo Fundo Monetário

Internacional (FMI) de 6,0% para 2021 não mudou em

relação à perspectiva anterior de abril, mas a

composição mudou.

As perspectivas de crescimento para as economias

avançadas neste ano melhoraram 0,5 ponto percentual

ante a projeção de abril, mas isso é compensado

exatamente por uma revisão para baixo para

emergentes, de 6,7% para 6,3%, impulsionada por uma

redução de 1,1% das expectativas para a Ásia

emergente. No caso do Brasil, em relação à perspectiva

de abril essa diferença foi positiva em 1,6%, de 3,7%

para 5,3%. Para 2022, a projeção do crescimento

mundial foi revisada para de 4,9% ante previsão

anterior de 4,4%. Mas, novamente, implícito a isso está

uma atualização significativa de uma retomada mais

vigorosa do cenário para as economias avançadas e

uma piora relativa dos emergentes.

Além de uma maior cobertura de pessoas

vacinadas previstas para esses ano nos países

avançados, as divergências na sustentação dos

estímulos entre os dois grupos econômicos são uma

segunda fonte da desigualdade que se aprofunda.

Enquanto os estímulos fiscais continuam presentes nas

economias avançadas, com US$ 4,6 trilhões de medidas

relacionadas à pandemia anunciadas em 2021 e para os

próximos anos. A revisão ascendente do crescimento

global para 2022 reflete em grande parte esse apoio

fiscal adicional previsto nos Estados Unidos e dos

novos fundos da União Europeia*.

Por outro lado, nas economias emergentes, a

maioria das medidas se esgotaram em 2020 e agora

esses países enfrentam as dificuldades de reequilibrar as

contas públicas e normalizar a política monetária em

um cenário simultâneo de pressão inflacionária, câmbio

depreciado e reabertura da economia, o que limita o

espaço de crescimento mais robusto.

Desde a última reunião do COPOM, nada mais

emblemático para destacar a evolução da percepção de

riscos do que a oscilação observada na taxa de câmbio,

variando entre R$/US$ 4,89 e R$/US$ 5,31 e a

resistência da taxa de inflação, que atingiu 8,34% no

acumulado em 12 meses até junho.

De fato, o Real parece ter dificuldades de romper a

barreira dos R$/US$ 5,25 há algumas semanas,

fortalecendo a ideia de início de um movimento de

apreciação, apesar dos ruídos nos cenários interno e

externo. No caso do IPCA, os riscos são maiores, o

próprio câmbio vem impedindo o seu arrefecimento,

mas já se enxerga um ponto de inflexão em alguns

índices relacionados, principalmente aqueles associados

às commodities metálicas e agrícolas. Esperamos uma

taxa de inflação de 6,4% nesse ano.

Na próxima reunião (04/08), esperamos que o

COPOM aumente a taxa SELIC mais agressivamente

para 5,25%, em resposta ao crescente temor de não

cumprimento da meta de inflação também em 2022,

decisão que reforça a trajetória positiva de apreciação

do Real aos níveis entre R$/US$ 4,70 e R$/US$ 4,40.

A respeito disso, estimamos o espaço de apreciação

para a moeda brasileira, através de uma metodologia

que a tendência de equilíbrio da taxa de câmbio. As

estimativas até março sugerem que a moeda brasileira

estava desalinhada em 21,4% dos seus fundamentos,

entre eles, o diferencial de juros, o risco país, o volume

de câmbio contratado, o investimento direto no país e

os termos de troca. Nesse caso, o valor justo para a taxa

de câmbio nominal seria R$/US$ 4,44 em março,

quando foi R$/US$ 5,65.

Este desalinhamento considerável se deve,

principalmente, pela aversão ao risco trazida pelas

incertezas no ano passado com um movimento de fuga

de capitais muito forte para o exterior. Porém, esse

exercício está longe de consistir numa previsão pontual

para o câmbio, pois não acreditamos no alinhamento

antes do final de 2022, dada a eleição a frente, mas um

indicativo de viés, que no caso pende para um Real

mais valorizado em relação ao Dólar. Movimento esse

que pode se materializar através de uma migração de

capitais para o Brasil nos próximos meses em

decorrência da elevação mais intensa da taxa SELIC.

Alta dos juros deve deixar o Real mais equilibrado com os fundamentos

Projeções do PIB mundial apontam divergências persistentes

Projeções de Crescimento do PIB mundial

(Variação % em relação ao ano anterior)

Fonte: FMI. Obs: * refere-se aos Next Generation EU funds (NGEU). 

Desalinhamento Cambial

(Variação em relação ao seu valor de equilíbrio)

-21,4%
-30%

-20%

-10%

0%

10%

o
u
t/
1
5

m
a
r/

1
6

a
g
o
/1

6

ja
n
/1

7

ju
n
/1

7

n
o
v
/1

7

a
b
r/

1
8

s
e

t/
1

8

fe
v
/1

9

ju
l/
1
9

d
e
z
/1

9

m
a
i/
2
0

o
u
t/
2
0

m
a
r/

2
1

Diferença 

jul-abr/21

2019 2020 2021 2022 2021

PIB mundial 2,8 -3,2 6,0 4,9 0,0

Avançados 1,6 -4,6 5,6 4,4 0,5

Estados Unidos 2,2 -3,5 7,0 4,9 0,6

Área do Euro 1,3 -6,5 4,6 4,3 0,2

Japão 0,0 -4,7 2,8 3,0 -0,5

Reino Unido 1,4 -9,8 7,0 4,8 1,7

Emergentes 3,7 -2,1 6,3 5,2 -0,4

China 6,0 2,3 8,1 5,7 -0,3

Índia 4,0 -7,3 9,5 8,5 -3,0

Rússia 2,0 -3,0 4,4 3,1 0,6

Brasil 1,4 -4,1 5,3 1,9 1,6

México -0,2 -8,3 6,3 4,2 1,3

África do Sul 0,2 -7,0 4,0 2,2 0,9

Realizado Projeções

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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DADOS E PROJEÇÕES PARA A ECONOMIA BRASILEIRA

Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS
www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

Últimas previsões atualizadas.

Produto Interno Bruto Real  (% a.a.) 1

Agropecuária 14,2 1,3 0,6 2,0 3,9

Indústria -0,5 0,7 0,4 -3,5 5,8

Serviços 0,8 2,1 1,7 -4,5 4,0

Total 1,3 1,8 1,4 -4,1 4,6

Produto Interno Bruto Real  (Em trilhões correntes)

Em R$ 6,585 7,004 7,407 7,448 8,242

Em US$2 2,063 1,916 1,877 1,444 1,561

Inflação (% a.a.)

IGP-M -0,5 7,6 7,3 23,1 15,5

INPC 2,1 3,4 4,5 5,4 6,0

IPCA 2,9 3,7 4,3 4,5 5,8

Produção Física Industrial (% a.a.)

Extrativa Mineral 4,5 0,0 -9,7 -3,4 3,0

Transformação 2,2 1,1 0,2 -4,6 5,7

Indústria Total3 2,5 1,0 -1,1 -4,5 4,7

Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos)

Agropecuária 34,3 2,2 13,0 61,6 11,9

Indústria -140,0 23,9 97,2 207,8 132,1

Indústria de Transformação -14,8 1,2 13,2 90,0 65,4

Construção -116,1 11,4 70,7 112,2 55,6

Extrativa e SIUP4 -9,0 11,2 13,3 5,6 11,1

Serviços 93,7 520,2 533,8 -124,5 572,5

Total -12,0 546,4 644,1 142,7 716,5

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 11,8 11,6 11,0 13,9 15,8

Média do ano 12,7 12,3 11,9 13,5 16,5

Setor Externo (US$ bilhões)

Exportações 217,7 239,3 225,4 209,8 240,0

Importações 150,7 181,2 177,3 158,9 174,8

Balança Comercial 67,0 58,0 48,0 50,9 65,2

Moeda e Juros

Meta da taxa Selic – Fim do ano (% a.a.) 7,00 6,50 4,50 2,00 6,50

Taxa de Câmbio – Desvalorização (%)5 1,5 17,1 4,0 29,2 -1,7

Taxa de Câmbio – Final do período (R$/US$) 3,31 3,87 4,03 5,20 5,11

Setor Público (% do PIB)

Resultado Primário -1,7 -1,6 -0,8 -9,5 -4,2

Juros Nominais -6,1 -5,4 -5,0 -4,2 -3,9

Resultado Nominal -7,8 -7,0 -5,8 -13,7 -8,1

Dívida Líquida do Setor Público 51,4 52,8 54,6 63,0 72,8

Dívida Bruta do Governo Geral 73,7 75,3 74,3 89,3 98,3
Fontes: IBGE, BCB, FGV, M inistério  da Economia, STN. * Pro jeções da Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS. 1 O PIB Total é pro jetado a preços de 

mercado; os PIBs Setoriais são pro jetados a valor adicionado. 2 Taxa de câmbio média anual utilizada para o cálculo e IPCA utilizado como inflação. 3 Não 

considera a Construção Civil e o  SIUP. 4 SIUP = Serviços Industriais de Utilidade Pública.  5 Variação em relação ao final do período anterior.

2017 2018 2019 2020 2021*

❑ Atualizada a projeção para a Selic.

Informações sobre as atualizações das projeções:

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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DADOS E PROJEÇÕES PARA A ECONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS
www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

Últimas previsões atualizadas.

Produto Interno Bruto Real  (% a.a.) 1

Agropecuária 11,4 -7,1 6,0 -29,6 20,0

Indústria -1,8 2,8 1,7 -5,8 4,5

Serviços 1,6 2,6 1,6 -4,8 1,5

Total 1,8 2,0 2,0 -7,0 4,0

Produto Interno Bruto Real  (Em bilhões correntes)

Em R$ 423,270 457,294 475,175 473,743 521,269

Em US$2 132,608 125,108 120,435 91,861 98,742

Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos)

Agropecuária -1,5 -1,4 -0,1 0,6 1,2

Indústria -12,1 1,5 -5,5 5,3 16,4

Indústria de Transformação -5,9 0,9 -1,5 4,2 11,1

Construção -3,9 0,9 -4,0 1,0 4,4

Extrativa e SIUP3 -2,3 -0,2 0,0 0,2 0,9

Serviços 5,4 20,4 26,0 -26,2 38,6

Total -8,3 20,5 20,4 -20,2 56,2

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 8,0 7,4 7,1 9,1 11,2

Média do ano 8,4 8,1 8,1 8,4 11,6

Setor Externo (US$ bilhões)

Exportações 17,8 18,1 18,3 14,3 17,2

Industriais 12,6 12,2 13,6 10,4 13,0

Importações 9,9 11,3 9,5 6,7 7,6

Balança Comercial 7,9 6,8 8,8 7,6 9,5

Arrecadação de ICMS (R$ bilhões) 31,9 34,8 35,7 36,2 40,6

Indicadores Industriais (% a.a.)

Faturamento real 3,8 2,7 3,0 -3,1 6,6

Compras -1,3 10,0 -2,7 -5,8 8,2

Utilização da capacidade instalada 1,2 1,6 0,7 -4,5 3,2

Massa salarial 1,2 -1,3 -0,8 -9,8 5,0

Emprego -1,1 0,9 0,0 -2,0 2,6

Horas trabalhadas na produção -1,6 0,0 -1,0 -5,5 10,4

Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS 0,4 2,6 0,1 -4,9 6,2

Produção Física Industrial4 (% a.a.) 0,6 5,9 2,5 -5,4 6,3
Fontes: DEE/Seplag-RS, IBGE, BCB, M inistério  da Economia, SEFAZ-RS, UEE/FIERGS. * Pro jeções da Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS. 1 O PIB 

Total é pro jetado a preços de mercado; os PIBs Setoriais são pro jetados a valor adicionado. 2 Taxa de câmbio média anual utilizada para o cálculo e IPCA 

utilizado como inflação. 3 SIUP = Serviços Industriais de Utilidade Pública. 4 Não considera a Construção Civil e o  SIUP.

2017 2018 2019 2020 2021*

❑ Não houve alterações.

Informações sobre as atualizações das projeções:

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

