
INFORME 

ECONÔMICO

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Av. Assis Brasil, 8787 Fone: (051) 3347.8731

UNIDADE DE ESTUDOS ECONÔMICOS

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

As opiniões emitidas nesta publicação são de exclusiva e inteira responsabilidade dos autores, não exprimindo, necessariamente, o 

ponto de vista desta Federação. É permitida a reprodução deste texto e dos dados contidos, desde que citada a fonte. Reproduções

para fins comerciais são proibidas.

Ano 23 ● Número 18 ● 3 de maio de 2021

Indústria gaúcha acelera o ritmo no final do primeiro trimestre

Riscos inflacionários e cenário pré-COPOM

Sazonalidade e BEm ajudam a explicar resultados do emprego no RS

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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A Sondagem Industrial do RS, pesquisa de opinião

empresarial realizada mensalmente pela FIERGS,

mostrou que a indústria gaúcha voltou a acelerar o

ritmo em março, expandindo o uso da capacidade

instalada, a produção e o emprego além do esperado

pela sazonalidade. A falta e/ou altos preços das

matérias-primas, porém, seguem sendo um grande

entrave para o setor. Para os próximos seis meses, os

empresários gaúchos mantiveram suas projeções de

crescimento para a demanda e para o emprego,

aumentando também a disposição de investir.

Com exceção da utilização da capacidade instalada

(UCI) e dos principais problemas, divulgados em

percentuais, todos demais indicadores variam de 0 a

100 pontos.

O índice de produção ficou em 56,8 pontos em

março. Como superou a marca de 50, indica alta em

relação ao mês anterior. O valor também ficou acima da

média histórica dos meses de março (52,8 pontos),

evidenciando um crescimento mais intenso que o

indicado pela sazonalidade. O emprego registrou o

mesmo comportamento. O índice atingiu 54,9 pontos

em março, mostrando crescimento ante o mês anterior,

para uma média do mês de 50,3 pontos, que sugere

estabilidade.

A utilização da capacidade instalada-UCI confirmou

o aquecimento da atividade. Para um grau médio

histórico de 70,7% para o mês, a UCI atingiu 76,0% em

março de 2021. Da mesma forma, o índice de UCI em

relação ao usual foi de 52,0 pontos, acima da linha

divisória dos 50 pontos. Isso indica que, na avaliação

dos empresários gaúchos, a indústria operou acima do

nível de UCI normal para o mês.

O nível de estoques de produtos finais voltou a ficar

abaixo do planejado pelas empresas gaúchas em março,

conforme mostram os 48,6 pontos (abaixo de 50)

atingidos pelo índice. Vale ressaltar que parte desse

movimento deve-se às dificuldades enfrentadas pelas

empresas na cadeia de suprimentos.

De fato, o bloco da Sondagem relativo ao primeiro

trimestre de 2021 mostrou que a falta ou alto custo das

matérias-primas foram, de longe e pelo terceiro

trimestre seguido, o principal problema enfrentado pela

indústria gaúcha, assinalado por 74,4% das empresas.

Desde 2004, nunca um problema atingiu de forma tão

intensa e abrangente o setor. A taxa de câmbio, com

39,0% das respostas, devido aos efeitos da

desvalorização sobre os preços dos insumos e à alta

volatilidade, bem como a elevada carga tributária, com

33,9%, foram obstáculos importantes.

Outro aspecto negativo do mercado de suprimentos

revelado pela Sondagem, foi o intenso avanço nos

custos, expresso pelo terceiro recorde seguido do índice

de preços de insumos e matérias-primas: 83,0 pontos no

primeiro trimestre. Quanto mais acima de 50, mais

intensa e disseminada é a alta. De fato, 89,1% das

empresas gaúchas relataram aumento de preços. No

mesmo período, o índice de acesso ao crédito caiu de

47,1 para 44,0 pontos. O índice mais distante de 50

significa que a dificuldade foi maior.

A elevação dos custos de produção e o crédito mais

restrito impactaram negativamente os índices de

satisfação com a margem de lucro e com a situação

financeira da empresa, que caíram, respectivamente, de

52,9 para 49,7 pontos e de 57,4 para 54,0 pontos entre o

último trimestre de 2020 e o primeiro de 2021. Apesar

disso, os índices seguem revelando satisfação.

Para os próximos seis meses, o cenário descrito

pelos empresários gaúchos segue positivo. Os índices

de expectativas variaram sem tendência definida de

março para abril, mas todos continuaram acima dos 50

pontos. Isso indica que os empresários mantiveram as

projeções de expansão para a demanda (56,8 pontos) e

exportações (56,3 pontos) de seus produtos, para o

emprego (52,6 pontos) e para as compras de matérias-

primas (54,4 pontos).

Nesse cenário otimista, a disposição da indústria

gaúcha para investir voltou a crescer. O índice de

intenção de investimento nos próximos seis meses

atingiu 58,5 pontos em abril, alta de 1,1 ponto em

relação a março. O índice segue distante de sua média

histórica de 49,7 pontos. Em abril, 65,8% das empresas

declararam ter a intenção de investir (34,2%, não).

O setor, contudo, continua sofrendo com a falta e o alto custo de insumos e matérias-primas.

Indústria gaúcha acelera o ritmo no final do primeiro trimestre 

Obs.: A soma supera 100% devido à possibilidade de múltipla escolha.

Principais problemas enfrentados no trimestre

(% de respostas)

Fonte: FIERGS.

4º/2020 1º/2021

Falta ou alto custo da matéria-prima 73,1% 74,4%

Taxa de câmbio 38,6% 39,0%

Elevada carga tributária 44,7% 33,9%

Demanda interna insuficiente 15,7% 15,4%

Falta ou alto custo de trabalhador qualificado 11,2% 13,9%

Burocracia excessiva 10,7% 11,8%

Inadimplência dos clientes 11,2% 10,8%

Falta de capital de giro 9,1% 10,8%

Dificuldades na logística de transporte 6,6% 9,7%

Falta ou alto custo de energia 6,6% 7,7%

Competição desleal 10,7% 7,2%

Outros 2,5% 6,7%

Demanda externa insuficiente 6,1% 6,2%

Taxas de juros elevadas 5,1% 5,6%

Insegurança jurídica 5,6% 5,6%

Competição com importados 4,1% 4,1%

Falta de financiamento de longo prazo 4,1% 3,6%

Nenhum 1,0% 1,5%

TRIMESTRE

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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Desde a última reunião do COPOM, nada mais

emblemático para destacar a atual a percepção de

aumento de riscos do que a oscilação observada na taxa

de câmbio, variando entre R$/US$ 5,29 e R$/US$ 5,87,

e dos níveis dos prêmios na curva de juros nominais de

10 anos para cerca de 4,5% recentemente, bem próximo

ao pico em 2015 quando ocorreu perda do grau de

investimento.

O equacionamento mais rápido da pandemia na

China e agora nos EUA também acelerou as

expectativas da recuperação global, com taxas de

crescimento desses países acima de 8% e 6%,

respectivamente. Isso implica que persistirá a pressão

sobre preços de commodities e, mediante a uma

persistente distorção nas cadeias globais de

suprimentos, a retomada da inflação nos EUA será

materializada antes do esperado. Com essa perspectiva,

o cenário que era de depreciação do Dólar perdeu força

no curto prazo, e o que pode ser o início de uma

redução gradual de liquidez, com aumento das taxas de

juros de 10 anos, penalizou as moedas de países

emergentes nos últimos dias. Isso é o que chamou-se de

“piora das condições financeiras”, na visão do

COPOM.

A alta das commodities, além de contribuir para

internalizar pressões inflacionárias, deveria contribuir

para apreciação do Real pelo canal dos termos de troca,

ou fazer valer algum balanceamento sobre o Real, o que

não têm acontecido. Com os riscos domésticos

crescentes, ao invés de se apreciar, o Real se depreciou

no primeiro trimestre de 2021, frustrando a expectativa

de uma valorização abaixo de R$/US$ 5,00 para esse

ano. Essa depreciação persistente tem contribuído para

amplificar a disseminação do choque de preços, cuja

expectativas de inflação têm acelerado, já superando o

centro da meta em 2021 (nossa expectativa é de 5,2%

em 2021, contra uma meta de 3,75%) e ameaçando

altas também para 2022.

Em um processo de convergência arriscado

mediante uma disputa com a recuperação de margens

na indústria, a inflação (IPCA) acumulada em 12 meses

deverá atingir um pico de 8,1% em julho deste ano

para, somente depois disso, iniciar o processo de queda

gradual, voltando ao centro da meta de inflação apenas

no segundo semestre de 2023. Neste processo de longo

prazo, os outros fatores de indexação como o IGP-M e

o INPC que alcançaram variação acumulada em 12

meses de 32,0% (até abr/21) e 6,1% (até mar/21),

respectivamente, desafiam o diagnóstico da última

reunião de que os choques atuais serão temporários, se

pensarmos no quadro de riscos para o ano que vem.

Para assegurar a convergência da inflação para as

metas, em nossa visão, o Banco Central, que já

sinalizou uma alta de mesma magnitude (0,75%) para a

próxima reunião (05/05), deveria reforçar o seu

comunicado a respeito de provável endurecimento do

grau de estímulo caso o cenário atual não seja revertido,

haja vista a potencial desancoragem das expectativas no

curto prazo, o pessimismo com o fiscal esse ano pré-

eleições e o transbordamento de preços para 2022.

O Rio Grande do Sul abriu 17,8 mil postos de

trabalho em março de 2021, de acordo com os dados do

Novo CAGED, do Min. da Economia. O resultado foi

melhor em relação ao mesmo mês do ano passado (-

15,1 mil), o primeiro sob os impactos da pandemia.

Além da sazonalidade positiva de março para a

economia gaúcha – historicamente, o mês de março é o

mais positivo do ano para o emprego no RS –, vale

destacar que a estabilidade de muitos trabalhadores que

tiveram redução de jornada e/ou suspensão de contrato

de trabalho ainda tem reflexo nos resultados.

Entre os setores, a maior abertura de vagas em

março ocorreu na Indústria com a geração de 9,5 mil

empregos, seguida pelos Serviços (+6,0 mil), Comércio

(+3,1 mil) e Construção (+673). A Agropecuária (-1,5

mil) foi o único grande setor a fechar empregos. Entre

os 24 segmentos da Indústria de Transformação, apenas

2 perderam vagas. Os destaques positivos foram:

Tabaco (+4,0 mil), um resultado esperado pela natureza

da atividade, que contrata no primeiro semestre e

desliga os empregados no segundo semestre; Máquinas

e equipamentos (+1,2 mil), com destaque na fabricação

de máquinas e equipamentos para a agricultura e

pecuária (+637); Alimentos (+1,0 mil), puxado pelo

beneficiamento de arroz (+804), também sazonal. Os

únicos segmentos que apresentaram perdas de vagas no

mês de março na Indústria de Transformação gaúcha

foram o de Bebidas (-390), em especial pelo

fechamento sazonal de vagas na fabricação de vinho (-

405), e Couro e calçados (-346), puxado para baixo pela

fabricação de calçados de material sintético (-444).

No acumulado do primeiro trimestre, o RS abriu

74,4 mil vagas de emprego. Já no acumulado em 12

meses, o saldo aponta geração de 29,1 mil postos de

trabalho, com a Indústria (+22,9 mil) apresentando a

maior geração de vagas e o setor de Serviços (-8,3 mil)

como destaque negativo. Os melhores resultados no

setor industrial vieram de Alimentos (+7,1 mil),

Máquinas e equipamentos (+6,4 mil) e Produtos de

metal (+5,6 mil). Já os saldos mais negativos foram

observados em Couro e calçados (-7,8 mil), Veículos

automotores (-2,1 mil) e Vestuário e acessórios (-624).

A sazonalidade positiva e os efeitos da estabilidade

gerada pelo Benefício Emergencial (BEm) explicam

boa parte dos resultados recentes do emprego formal no

RS. A reedição do BEm, anunciada na semana passada,

pode ajudar na manutenção de empregos nos próximos

meses. Porém, no médio e longo prazo, somente o

crescimento econômico é capaz de proporcionar ganhos

duradouros ao mercado de trabalho.

Sazonalidade e BEm ajudam a explicar resultados do emprego no RS

Riscos inflacionários e cenário pré-COPOM

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

❑ Não houve alterações.

Informações sobre as atualizações das projeções:

Últimas previsões atualizadas.

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

Agropecuária 14,2 1,3 0,6 2,0 2,5

Indústria -0,5 0,7 0,4 -3,5 4,2

Serviços 0,8 2,1 1,7 -4,5 3,0

Total 1,3 1,8 1,4 -4,1 3,2

Produto Interno Bruto Real  (Em trilhões correntes)

Em R$ 6,585 7,004 7,407 7,448 7,978

Em US$
2 2,063 1,916 1,877 1,444 1,558

Inflação (% a.a.)

IGP-M -0,5 7,6 7,3 23,1 4,4

INPC 2,1 3,4 4,5 5,4 3,8

IPCA 2,9 3,7 4,3 4,5 4,0

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 Total
3 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 SIUP
4 -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 217,7 239,3 225,4 209,8 230,1

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

Balança Comercial 67,0 58,0 48,0 50,9 55,3

Moeda e Juros

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

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, Ministério da Economia, STN. * Projeções da Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS. 

1
 O PIB Total é projetado a preços de mercado; 

os PIBs Setoriais são projetados 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*

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$ 423,270 457,294 475,175 473,419 512,142

Em US$2 132,608 125,108 120,435 91,798 97,365

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

2017 2018 2019 2020 2021*

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.

❑ Não houve alterações.

Informações sobre as atualizações das projeções:

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

