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Riscos de racionamento penalizam a retomada da atividade

Conjunção de fatores explica a geração de empregos em maio no RS

Reflexos do Benefício Emergencial (BEm) na Indústria gaúcha
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Quando realizamos nossos exercícios de projeção

para o crescimento da atividade econômica, uma

variável que se ajusta muito bem para antecipar os

movimentos do PIB da indústria é o consumo de

energia elétrica. Como mostra o gráfico ao lado, fica

claro enxergar que quando o consumo de energia da

indústria brasileira cai, o PIB também cai, o que faz

sentido, pois espera-se que a produtividade industrial

aumente a partir de um aumento da utilização dos seus

recursos disponíveis.

A respeito desta relação, destacamos a atual

situação crítica dos níveis dos reservatórios das

hidrelétricas no Brasil, que tiveram forte queda ao

longo do ano e terminaram o mês de maio com 42,2%

da capacidade do sistema, bem abaixo da média

histórica para o mês desde 2009 (59,6%) e, inclusive,

próximo aos níveis registrados em 2014, ano de

racionamento de consumo de água, e 2001, ano do

“apagão’.

Ainda que a realidade do sistema hoje seja mais

diversificada e mais integrada do que a 20 anos atrás, a

matriz de geração de energia elétrica brasileira ainda é

muito dependente da geração de energia hidráulica,

corresponde a 70% do total, enquanto que as fontes de

geração de energia térmica, eólica, termonuclear e

solar correspondem a 17,4%, 9,2%, 2,7% e 0,8%,

respectivamente.

De fato, a forte queda dos níveis dos reservatórios

observada nos últimos meses pode ser explicada,

principalmente, pelo baixo regime de chuvas no final

do ano passado (La Niña) e começo deste ano em

locais críticos – Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do

Sul, São Paulo e Paraná - deslocando os níveis dos

reservatórios na região Sudeste para 32% (que

responde por 70% do sistema).

Além disso, outro ingrediente responsável por essa

redução foi o aumento da demanda de eletricidade no

Brasil na esteira da retomada da atividade econômica.

O consumo, que já superou no acumulado do ano até

abril os níveis pré-pandemia (2019), atingiu 67

gigawatts (GW), ante 60 GW em 2020.

Ao se combinar esse pano de fundo de retomada da

economia com a possibilidade de que as chuvas voltem

a decepcionar, poderia se chegar em novembro, se caso

nenhuma medida alternativa fosse tomada, a níveis de

reservatórios próximos a 10%, o que deflagaria o

racionamento de energia no País.

No entanto, o atual risco de racionamento é

consideravelmente baixo para os próximos 12 meses,

pois há capacidade térmica suficiente para ser utilizada

e evitar medidas mais dramáticas. Em virtude disso,

desde o início de junho, o Governo Federal autorizou o

acionamento ao Operador Nacional do Sistema

Elétrico (ONS) para geração de até 18.090 MW

médios, superando em muito as cargas autorizadas no

mesmo período em 2013 (10.217 MWmed) e em 2012

(8.176 MWmed). Dessa maneira, em caso de

acionamento das térmicas sob os mesmos ritmos de

2014, de 15.500 MWmed, e considerando um regime

de chuvas na média histórica de agosto até final de

outubro, o nível dos reservatórios do sistema podem

alcançar 24,1% em novembro, quando se inicia a

próxima temporada de chuvas.

Como resultado, as tarifas da conta de luz foram

reajustadas em junho para o patamar mais alto do

sistema e, no final do mês passado, a ANEEL decidiu

ajustar a tarifa da bandeira vermelha patamar 2 de R$

6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kWh a partir de julho,

que deve se manter até dezembro. Inevitavelmente,

esse aumento de custos intermediários acaba por

penalizar a indústria, que se defrontará com o dilema

de escolher entre aumentar preços para recuperar

margens ou reduzir a produção num momento tão

desafiador para a nossa economia, prejudicando as

expectativas para crescimento (mais baixo) e inflação

(mais alta).

Riscos de racionamento penalizam a retomada da atividade

Fonte: EPE; IBGE.

PIB da indústria e consumo de energia

(Variação % em relação ao mesmo trimestre do ano anterior)

Fonte: ONS.

Nível Reservatórios

(Energia armazenada | % do sistema)

Fonte: ITAÚ; ONS.

Nível de reservatórios e acionamento de térmicas

(Energia armazenada | % do sistema)
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O Rio Grande do Sul abriu 7,5 mil postos formais

de trabalho em maio de 2021, de acordo com os dados

do Novo CAGED, divulgados pelo Ministério da

Economia. Foi o quinto mês consecutivo de geração de

vagas na economia gaúcha. De certa forma, o resultado

surpreende pois o mês de maio geralmente é negativo

para o emprego no RS. Nos últimos 30 anos (1992-

2021), em apenas 8 anos, o saldo foi positivo no mês e

é a primeira vez que o RS cria vagas em maio nos

últimos 10 anos. O Benefício Emergencial (BEm) é um

dos responsáveis por esse resultado.

Entre os grandes setores de atividade, a maior

abertura de vagas em maio ocorreu nos Serviços com a

geração de quase 8 mil empregos (Comércio: +1,9 mil e

Outros Serviços: +6,0 mil). Na outra ponta, a

Agropecuária (-1,1 mil) teve a maior perda de vagas,

principalmente pelo fim da safra de maçã (-1,1 mil). A

Indústria, por sua vez, gerou 583 postos de trabalho

(Transformação: +1,3 mil, Serviços Industriais de

Utilidade Pública: +41, Extrativa: +40 e Construção: -

768). Entre os 24 segmentos da Indústria de

Transformação, 19 abriram vagas. Os destaques

positivos foram: Máquinas e equipamentos (+1,1 mil),

com destaque na Fabricação de máquinas e

equipamentos para a agricultura e pecuária (+553);

Tabaco (+424), que segue seu movimento sazonal de

contratações; Produtos de metal (+370), com

participação principal de Fabricação de estruturas

metálicas e obras de caldeiraria pesada (+135). Por

outro lado, os destaques negativos foram: Alimentos

(-1,6 mil), influenciado pelo saldo muito negativo em

Beneficiamento de arroz (-1,3 mil), um movimento

sazonal; Couro e calçados (-505), puxado para baixo

pela Fabricação de calçados (-582), também sazonal,

mas atenuado pelo BEm; Veículos automotores (-126),

principalmente por conta de Cabines, carrocerias e

reboques (-120).

No acumulado de janeiro a maio, o RS abriu 82,1

mil vagas de emprego. Já no acumulado em 12 meses, o

saldo aponta geração de 152,4 mil postos de trabalho no

estado, com saldo positivo em todos os grandes setores.

O setor de Serviços (+75,1 mil) lidera a criação de

vagas, seguido de perto pela Indústria (+73,3 mil). Os

melhores resultados na Indústria de Transformação

vieram de Máquinas e equipamentos (+10,5 mil),

Produtos de metal (+9,3 mil) e Alimentos (+7,4 mil).

A geração de empregos em maio no RS está

relacionada ao aquecimento da economia com a

reabertura gradual das atividades, em especial nos

Serviços, bem como pela continuidade dos bons

resultados vindos do segmento de máquinas agrícolas

na Indústria. Além disso, as contratações que não

ocorreram em abril, quando a terceira onda da

pandemia estava em seu pico, também contribuíram.

Por fim, o saldo positivo no mês também é reflexo do

não desligamento de muitos trabalhadores beneficiados

com a nova edição do BEm, lançada no final de abril –

o texto abaixo traz mais detalhes.

Um dos principais fatores que explicam os bons

resultados do emprego formal nos últimos meses é a

estabilidade dos trabalhadores cobertos pelo Benefício

Emergencial (BEm), programa que permite a suspensão

de contrato e a redução de jornada de trabalho. Na

edição de 2020 do programa, foram celebrados 20,1

milhões de acordos envolvendo 9,8 milhões de

trabalhadores no Brasil. Em 2021, já são 2,7 milhões de

acordos que beneficiam 2,4 milhões de pessoas.

O contingente de empregados que adquiriram

estabilidade durante a vigência do programa em 2020 se

somam aos beneficiados com a nova rodada iniciada no

final de abril de 2021. Em maio, havia 3,5 milhões de

trabalhadores no Brasil com garantia provisória de

emprego ou com acordo ativo em decorrência do BEm,

contingente que deve diminuir até 1,3 milhão em

dezembro. Lembrando que esse número pode aumentar

conforme mais empresas e trabalhadores utilizem as

medidas que valem até o dia 25 de agosto.

No RS, 1,3 milhão de acordos foram celebrados em

2020 e a rodada de 2021 já contabiliza 147,5 mil. O

setor de Serviços (81,4 mil) responde pela maioria dos

acordos recentes. Na Indústria (65,9 mil), quase 60%

dos acordos foram firmados pelo setor calçadista.

Conforme o artigo acima, o setor de Couro e

calçados foi o segundo que mais perdeu empregos na

Indústria de Transformação gaúcha em maio/21, com o

fechamento de 505 vagas. Os dados históricos mostram

que há uma forte sazonalidade no setor no primeiro

semestre: as contrações são feitas entre janeiro e março

e os desligamentos ocorrem entre abril e junho.

O que chamou a atenção foi o saldo negativo

relativamente baixo para o mês de maio/21 (-505

vagas), inclusive sendo melhor que o observado em

abril/21 (-1.925 vagas), o que não é comum. No

período entre 2007 e 2019 – não olhamos para 2020 em

função do forte impacto do início da pandemia –, nunca

o mês de maio (média de -1.276 vagas) foi melhor que

abril (média de -191 vagas) para o setor.

Os dados do BEm ajudam a explicar o saldo

observado em maio. Na Indústria de Transformação

gaúcha, o setor de Couro e calçados foi de longe o que

mais fez acordos em 2021: 38.251 acordos firmados até

o momento, sendo que o segundo colocado é o setor de

Alimentos com 4.835 acordos.

Portanto, esse é uma hipótese para a situação atual

do emprego formal: em vez de seguir a sazonalidade e

desligar os funcionários em um momento de baixa

atividade para o setor, as empresas estão utilizando as

medidas do governo para preservar os empregos.

Reflexos do Benefício Emergencial (BEm) na Indústria gaúcha

Conjunção de fatores explica a geração de empregos em maio no RS

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

