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Indústria gaúcha avança, mas sofre com preços e falta de matérias-primas 

Confiança da indústria gaúcha estabiliza em patamar elevado em outubro 

Indústria do RS recuperou apenas parte dos empregos perdidos 

http://www.fiergs.org.br/economia


I 

N 

F 

O 

R 

M 

E 

 

E 

C 

O 

N 

Ô 

M 

I 

C 

O 

 

F 

I 

E 

R 

G 

S Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS 
www.fiergs.org.br/economia  

Segundo a Sondagem Industrial do RS, divulgada 

pela FIERGS, o indicador da produção atingiu 62,5 

pontos em setembro. Acima de 50, o índice indica 

crescimento em relação ao mês anterior. Mais do que 

isso: foi o mais alto valor desde março de 2010. Isso 

significa que desde março de 2010 não há registro de 

alta na produção tão disseminada.  

O desempenho da atividade industrial repercutiu 

positivamente no emprego. O indicador, em 58,5 

pontos, não apenas registrou o terceiro crescimento 

consecutivo, como foi recorde histórico. Valores acima 

de 50 indicam alta ante o mês anterior. 

No mesmo sentido, o nível de utilização da 

capacidade instalada (UCI) cresceu de 70,0% em 

agosto para 74,0% em setembro. É o maior nível de 

ocupação em 6,5 anos, acima da média histórica geral 

(69,5%) e da média do mês (70,7%). O elevado 

patamar de ocupação produtiva também foi percebido 

pelos empresários. O índice de UCI em relação à usual 

atingiu 54,0 pontos. A indústria gaúcha não operava 

acima do usual (dado pelo por valores maiores do que 

50) desde março de 2011.   

Mesmo com o forte aumento da produção, os 

estoques de produtos finais caíram pelo quarto mês 

seguido em setembro, de modo que os níveis nunca 

ficaram tão abaixo do planejado pelas empresas. De 

fato, os índices de evolução mensal e em comparação 

ao planejado ficaram abaixo dos 50,0 pontos: em 44,1 e 

43,0 (mínimo histórico), respectivamente.  

A Sondagem relativa ao terceiro trimestre mostrou 

que a melhora do cenário repercutiu favoravelmente na 

saúde financeira das empresas, expressa pelas altas 

recordes dos indicadores ante o segundo trimestre. O 

indicador de satisfação com a margem de lucro cresceu 

11,8 pontos, insuficiente, porém, para reverter a 

insatisfação dos empresários: 47,0 pontos (índice ainda 

abaixo dos 50,0). Os empresários, todavia, voltaram 

ficar satisfeitos com as condições financeiras das 

empresas (53,7 pontos), que poderiam estar melhores 

não fosse a forte expansão dos preços das matérias-

primas, cujo indicador registrou o maior valor desde 

que começou a divulgado em 2012: 80,4 pontos. De 

zero a 100 pontos, acima de 50, indica expansão ante o 

trimestre anterior. Por fim, o indicador de dificuldade 

de acesso ao crédito passou de 32,4 para 44,2 pontos, 

mas (abaixo de 50,0) mostrou que os empresários o 

consideraram menos, mas ainda difícil no trimestre. 

Com isso, a falta ou alto custo das matérias-primas 

se transformou no principal problema da indústria 

gaúcha no terceiro trimestre, escolhido por 63,5% das 

empresas, 32,2 p.p. a mais que no segundo trimestre. A 

carga tributária, que recorrentemente lidera o ranking, 

foi o segundo maior entrave, com 39,9% das respostas. 

O terceiro problema mais importante foi a taxa de 

câmbio, assinalado por 38,5% das empresas. Perderam 

importância entre o segundo e o terceiro trimestre: a 

demanda interna (21,2% das respostas), que passou de 

maior obstáculo para o quarto lugar, a inadimplência de 

clientes (10,6%), de quarto para oitavo e a demanda 

externa (7,2%), de sexto para décimo.  

Ainda que menos positivas do que em setembro, as 

expectativas da indústria gaúcha seguiram muito 

favoráveis em outubro (indicadores acima de 50 

pontos), apontando para a manutenção do processo de 

retomada nos próximos seis meses. Os empresários 

projetam aumento da demanda e das exportações: o 

índices foram, respectivamente, de 63,7 e 55,1 pontos. 

Com isso, o emprego (57,3 pontos) e as compras de 

matérias-primas (62,9 pontos) também devem crescer.  

O aquecimento da atividade e o maior otimismo 

impactam positivamente os planos de investimento da 

indústria gaúcha. O indicador de intenção de investir 

nos próximos seis meses cresceu pelo terceiro mês 

seguido, alcançando 58,1 pontos em outubro. O 

indicador varia de zero a 100 e ficou bem acima da  

média histórica de 49,0. 

A Sondagem Industrial mostrou atividade e geração de emprego acima do normal em setembro e melhora 

na situação financeira das empresas. Os empresários projetam maior demanda, emprego e investimento. 

Indústria gaúcha avança, mas sofre com preços e falta de matérias-primas 

Problemas enfrentados no trimestre - % 
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Queda

Indicadores de expectativas para os próximos 

seis meses - Pontos 

2º / 2020 3º /2020

Falta ou alto custo da matéria-prima 26,3% 63,5%

Elevada carga tributária 28,4% 39,9%

Taxa de câmbio 32,5% 38,5%

Demanda interna insuficiente 39,7% 21,2%

Falta de capital de giro 17,0% 12,0%

Competição desleal 9,3% 11,1%

Burocracia excessiva 12,9% 11,1%

Inadimplência dos clientes 26,8% 10,6%

Falta ou alto custo de trabalhador qualificado 4,6% 9,1%

Demanda externa insuficiente 19,6% 7,2%

Falta de financiamento de longo prazo 12,4% 7,2%

Insegurança jurídica 7,7% 6,7%

Dificuldades na logística de transporte 8,3% 5,8%

Falta ou alto custo de energia 3,1% 5,8%

Taxas de juros elevadas 12,9% 5,3%

Competição com importados 3,6% 3,4%

TRIMESTRE

Fonte: UEE/FIERGS 

http://www.fiergs.org.br/economia
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O Índice de Confiança do Empresário Industrial 

gaúcha (ICEI/RS) estabilizou em outubro, passando 

para 64,9 pontos (65,2 em setembro), após quatro 

meses seguidos de recuperação intensa. Apesar disso, o 

ICEI/RS segue em patamar elevado, ainda abaixo de 

fevereiro (66,9 pontos), mas bem acima dos 50 pontos, 

que indicam confiança, e da média histórica (53,3 

pontos). O ICEI/RS varia de zero a 100 pontos.  

 Em sua composição, o impacto negativo veio das 

expectativas futuras, enquanto a percepção sobre as 

condições atuais melhorou. Ainda assim, todos 

indicadores continuaram acima dos 50,0 pontos. 

O Índice de Condições Atuais cresceu pelo quinto 

mês seguido em outubro, atingindo 60,7 pontos, 1,3 a 

mais do que setembro. Acima de 50, o índice revela 

condições melhores. A avaliação positiva dos 

empresários gaúchos perante a economia também 

seguiu em alta: o índice subiu de 54,6 para 56,7 pontos 

no período. Em outubro, o percentual de empresários 

que percebem melhora na economia brasileira (45,4%) 

foi mais que o dobro do que percebe piora (20,8%). As 

condições das empresas, cujo índice subiu de 61,8 para 

62,7 pontos, também continuou melhorando. 

Em relação aos próximos seis meses, todos os 

indicadores continuaram bem acima dos 50,0 pontos, o 

que denota otimismo elevado, mas menores na 

comparação com setembro. O Índice de Expectativas 

atingiu 67,0 pontos ante 68,1 em setembro, 10,0 acima 

de sua média histórica. O Índice de Expectativas com a 

Economia Brasileira caiu de 63,6 em setembro para 

62,2 pontos em outubro. Os empresários também 

mantém o otimismo com suas empresas, apesar do 

Índice de Expectativas das Empresas ter recuado de 

70,3 para 69,4 pontos entre setembro e outubro. 

A  confiança industrial gaúcha em outubro mostrou 

acomodação em níveis elevados, após as altas 

expressivas que se seguiram ao choque gerado pela 

pandemia. A melhora do indicadores de condições 

atuais refletem a retomada da atividade industrial nos 

últimos meses, enquanto as expectativas, bastante 

otimistas, sugerem a manutenção desse processo de 

recuperação nos próximos meses, sinalizando um 

cenário mais favorável para a atividade, os 

investimentos e o emprego no setor.  

Índice de Confiança do Empresário Industrial do RS  
(Em pontos) 

Confiança da indústria gaúcha estabiliza em patamar elevado em outubro 

Fonte: FIERGS. 

Indústria do RS recuperou apenas parte dos empregos perdidos 

O Rio Grande do Sul abriu 15.760 postos formais de 

trabalho em setembro de 2020, de acordo com os dados 

do CAGED, divulgados na quinta (29/10). Foi o melhor 

setembro desde o início da série em 1992 (considerando 

os dados não ajustados com as declarações entregues 

com atraso) e o terceiro mês seguido com saldo positivo 

(+6.726 em agosto e +1.745 em julho), após as fortes 

perdas entre março e junho (acumulado de -134.990).  

Entre os setores, a maior abertura de vagas no mês 

ocorreu na Indústria, com geração de 7.453 empregos 

(Transformação: +7.314, Serviços Industriais de 

Utilidade Pública: +128 e Extrativa: +11). Dos 24 

segmentos da Indústria de Transformação, 21 geraram 

empregos, com destaques para Couro e calçados 

(+3.167), puxado tanto pela fabricação de calçados de 

couro (+1.183) quanto de material sintético (+854); 

Borracha e plásticos (+1.085), com bom desempenho 

da fabricação de produtos plásticos (+772); e Produtos 

de metal (+1.084), influenciado pela fabricação de 

artigos de cutelaria, serralheria e ferramentas (+246). 

Já os únicos três segmentos que apresentaram perda 

de vagas no mês de setembro na Indústria de 

Transformação gaúcha foram o de Tabaco (-2.842) – 

pela natureza da atividade, o setor contrata no primeiro 

semestre e desliga os empregados no segundo semestre; 

Veículos automotores (-403), principalmente pelas 

perdas em cabines, carrocerias e reboques (-360); e 

Derivados do petróleo (-3), com destaque para a 

fabricação de biocombustíveis (-10). 

Com geração de 1.527 vagas, o setor de Construção 

também apresentou bom desempenho. Comércio e 

Serviços abriram 4.591 e 2.345 empregos, 

respectivamente, e a Agropecuária (-156) foi o único 

grande setor com saldo negativo. 

No período de pandemia (mar-set/20), a economia 

gaúcha acumula extinção de 110.759 vagas. Já no 

acumulado do ano até setembro, 74.445 postos de 

trabalho foram fechados no RS. O setor de Couro e 

calçados, com cerca de 20 mil empregos perdidos, 

segue sendo o que mais fechou vagas na Indústria de 

transformação gaúcha durante a pandemia. Na Indústria 

do RS, no período de pandemia (mar-set/20) foram 

fechadas 28.608 vagas, e no acumulado do ano a perda 

soma 7.305 postos. 

Portanto, as vagas geradas nos últimos três meses na 

Indústria gaúcha são um bom sinal, mas recuperam 

apenas um terço dos postos perdidos entre março e 

junho. Para os próximos meses, as expectativas dos 

empresários são de continuidade na melhora do 

emprego, conforme exposto nos dois artigos acima. 
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