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Confiança da indústria gaúcha segue estabilizada em patamar elevado  

 

Indústria gaúcha mantém ritmo intenso no início do último trimestre 

Recuperação dos empregos no RS é menor que no Brasil 

Puxado pela Indústria e Serviços, PIB cresceu 7,7% no terceiro trimestre 

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

gaúcho (ICEI/RS), divulgado pela FIERGS, atingiu 

65,1 pontos em novembro, nível muito próximo de 

outubro (64,9) e setembro (65,2). O ICEI/RS varia de 0 

a 100 pontos, acima de 50, revela confiança e o valor 

alcançado indica que ela está elevada em novembro.  

O Índice de Condições Atuais alcançou 62,9 pontos 

em novembro, uma alta de 2,2 pontos ante outubro, 

quase igualando a marca histórica atingida em abril de 

2010. Ou seja, apenas naquele distante mês, a 

percepção de melhora (índice acima dos 50) nas 

condições dos negócios foi tão disseminada entre os 

empresários quanto está em novembro de 2020. O 

Índice de Condições Atuais da Economia Brasileira 

cresceu de 56,7 para 59,4 pontos entre outubro e 

novembro, enquanto o Índice de Condições das 

Empresas atingiu o maior valor já apurado: 64,6 pontos 

(62,7 em outubro). Em novembro, 53,5% e 60,1% dos 

empresários percebiam melhora, respectivamente, nas 

condições da economia e das empresas.  

Já as expectativas dos empresários gaúchos para os 

próximos seis meses recuaram ligeiramente pelo 

segundo mês seguido, mas seguiram bastante otimistas 

em novembro.  O Índice de Expectativas atingiu 66,2 

pontos, menos 0,8 em relação a outubro. O índice 

também varia de 0 a 100 pontos e valores superiores a 

50, revelam otimismo. Os empresários têm expectativas 

positivas com relação à economia brasileira: o índice 

ficou praticamente estável em 62,3 pontos (62,2 em 

outubro). O Índice de Expectativas com relação à 

Empresa em 68,2 pontos, também demostra um 

predomínio da visão otimista, apesar da queda do índice 

em relação aos 69,4 de outubro. Em novembro, 36,9% 

dos empresários estavam otimistas com a economia 

brasileira (9,1%, pessimista) e 70,1% e com o futuro da 

própria empresa (3,5%, pessimista). 

A estabilização da confiança nesses últimos meses 

reflete exclusivamente o ligeiro recuo nas expectativas, 

visto que os empresários gaúchos avaliam cada vez 

mais favoravelmente o cenário atual, com a retomada 

acelerada da atividade industrial. A confiança elevada 

sinaliza a manutenção do processo de recuperação em 

curso, com perspectivas positivas para os 

investimentos, o emprego e a atividade industrial 

gaúcha nos próximos meses. 

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

Confiança da indústria gaúcha segue estabilizada em patamar elevado  

Fonte: FIERGS. 

Indústria gaúcha mantém ritmo intenso no início do último trimestre 

A Sondagem industrial do RS de outubro, divulgada 

pela FIERGS, mostrou que a atividade industrial 

continua aquecida, com aumentos da produção e do 

emprego e quedas na ociosidade e nos estoques. As 

expectativas dos empresários caíram pelo segundo mês 

seguido, mas seguem bastante positivas. 

A produção industrial gaúcha cresceu pelo quinto 

mês consecutivo em outubro, enquanto o emprego, pelo 

quarto. Os respectivos índices alcançaram 61,2 e 57,8 

pontos, bem acima dos 50, que indicam crescimento 

ante o mês anterior. Os valores também ficaram bem 

acima da média histórica do mês (de 54,1 e 49,4 

pontos, respectivamente), indicando um desempenho 

bem superior ao sugerido pela sazonalidade. 

Outro resultado que confirma a aceleração da 

indústria em outubro foi o da utilização da capacidade 

instalada-UCI, que subiu de 74,0% em setembro para 

77,0% em outubro. Foi a sexta alta seguida desde o piso 

histórico de 49,0% em abril de 2020. Além disso, é o 

segundo maior patamar, superado apenas em agosto de 

2011 (78,0%), sendo também muito superior à média 

histórica do mês: 72,5%. O índice de UCI em relação 

ao usual, que utiliza o critério de pontos, também 

cresceu pelo sexto mês seguido em outubro, alcançando 

55,2 pontos, o maior valor desde março de 2010 (56,1). 

Aqui, valores acima de 50 indicam que os empresários 

consideram a UCI acima do normal para o mês.  

Os estoques de produtos finais continuaram caindo 

além do esperado pelas empresas em outubro, 

sugerindo que a produção não conseguiu acompanhar o 

aumento das vendas.  No mês, o índice de estoques em 

relação ao planejado atingiu 42,9 pontos.  Abaixo dos 

50 pontos, indicam estoques abaixo do planejado pelas 

empresas. A necessidade de repor estoques é um fator 

positivo para a produção industrial futura. 

Com exceção das exportações, cujo índice cresceu 

0,6 ponto em novembro ante outubro, para 55,7 pontos, 

os indicadores de expectativas para os próximos seis 

meses recuaram, mas seguiram bem acima dos 50 

pontos: demanda (-1,2 ponto, para 62,5), compras de 

matérias-primas (-1,3 ponto, para 61,6) e emprego (-1,3 

ponto, para 56,0). Valores acima de 50 indicam 

expectativa de crescimento, quanto maior mais 

disseminado o otimismo entre as empresas. 

Por fim, o índice de intenção de investir para os 

próximos seis meses, após sete altas seguidas, atingiu 

60,8 pontos em novembro, 2,7 acima de outubro. 

Quanto maior o índice, maior é a propensão de investir 

das empresas, que não é tão grande desde março de 

2014 (62,4 pontos). 
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O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 

7,7% no terceiro trimestre de 2020 em relação ao 

trimestre imediatamente anterior, na série com ajuste 

sazonal, o maior avanço na margem desde o início da 

série em 1996. O resultado confirma a intensa 

recuperação após dois trimestres de queda (-1,5% no 

1ºT e -9,6% no 2ºT – maior queda já registrada), mas 

deixa o nível de atividade ainda 4,1% abaixo do 

verificado no quarto trimestre de 2019. A Indústria 

(+14,8%) foi o principal destaque positivo, puxada pela 

Transformação (+23,7%), e os Serviços (+6,3%) 

também tiveram bom desempenho. Pelo lado da 

demanda, a alta do Consumo das famílias (+7,6%) e 

dos Investimentos (+11,0%) foram as principais 

influências. 

No entanto, na comparação com o mesmo 

trimestre de 2019, o PIB caiu 3,9%, a terceira queda 

consecutiva. Entre os grandes setores, apenas a 

Agropecuária (+0,4%) apresentou crescimento. O setor 

de Serviços (-4,8%), ainda muito impactado pelas 

medidas de distanciamento social, foi o principal 

responsável pelo resultado. Na Indústria (-0,9%), a 

maior perda foi na Construção (-7,9%). 

Assim, no ano, o PIB acumula retração de 5,0% e 

a taxa acumulada nos últimos quatro trimestres é de 

queda de 3,4%. Chama atenção o bom desempenho da 

Indústria Extrativa, com alta em todas as bases de 

comparação e avanço de 4,3% nos últimos quatro 

trimestres, devido ao desempenho positivo da extração 

de petróleo e gás, que suplantou a queda da extração de 

minérios ferrosos. 

Os resultados do terceiro trimestre refletem 

diretamente o relaxamento das medidas de isolamento 

social e restrições às atividades produtivas, bem como 

da demanda reprimida dos meses de isolamento, 

impulsionada pelos auxílios federais. Para o quarto 

trimestre, os primeiros indicadores sugerem 

continuidade da recuperação, mas em ritmo menor que 

o observado no terceiro. 

Recuperação dos empregos no RS é menor que no Brasil 

O Rio Grande do Sul abriu 27.013 postos de 

trabalho formais em outubro de 2020, de acordo o 

CAGED. Foi o melhor outubro desde o início da série 

em 1992 e o terceiro melhor resultado considerando 

todos os meses. Já são quatro meses de geração de 

empregos, acumulando a criação de 51.097 postos, após 

o fechamento de 135.430 vagas entre março e junho. 

Portanto, 38% dos empregos foram recuperados. 

Entre os setores, a maior abertura de vagas em 

outubro ocorreu no Comércio, com a geração de 8.864 

empregos, seguido pela Indústria, com saldo de 8.149 

vagas (Transformação: +8.162, SIUP: -35 e Extrativa: 

+22). Entre os 24 segmentos da Transformação, 22 

geraram empregos, ou seja, uma melhora generalizada. 

Os destaques positivos foram: Couro e calçados 

(+2.518), puxado pela fabricação de calçados de couro 

(+1.457); Alimentos (+1.028), com destaque para o 

abate e fabricação de produtos de carne (+501), 

principalmente de suínos e aves (+327); Máquinas e 

equipamentos (+956), com bom desempenho de 

máquinas para uso geral (+372) e industrial (+221), 

bem como de tratores e máquinas agrícolas (+190); 

Borracha e plásticos (+981), Produtos de metal (+858) e 

Móveis (+716) também merecem destaque. 

Já os únicos dois segmentos que apresentaram perda 

de vagas no mês de outubro na Indústria de 

Transformação gaúcha foram: Tabaco (-1.577), 

resultado esperado pela natureza sazonal da atividade, 

de contratar no primeiro semestre e desligar os 

empregados no segundo semestre; e Farmacêuticos (-

22), puxado pelo segmento de medicamentos para uso 

humano (-21). Com um saldo de geração de 1.794 

vagas, o setor de Construção também apresentou bom 

desempenho. 

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

gaúcha acumulou extinção de 84.333 vagas e, no 

acumulado do ano até outubro, 48.092 postos de 

trabalho foram fechados no RS. Na indústria do RS, no 

período de pandemia foram fechadas 20.474 vagas e no 

acumulado do ano houve geração de 754 postos. 

O Brasil gerou 394.989 postos de trabalho em 

outubro de 2020, também o melhor resultado mensal 

desde 1992. Entre os setores, destaque positivo para 

Serviços (+156.766), Comércio (+115.647), Indústria 

(+86.426) e Construção (+36.296). Entre julho e 

outubro, foram criados 1,1 milhão de vagas, após perda 

de 1,6 milhão entre março e junho. Portanto, 68% das 

vagas foram recuperadas. No acumulado da pandemia, 

o saldo ainda é negativo em 511,2 mil vagas e no 

acumulado do ano a perda é de 171,1 mil. 

Puxado pela Indústria e Serviços, PIB cresceu 7,7% no terceiro trimestre 

PIB – Brasil 

(Var. %  real) 

 

Fonte: IBGE. *Com ajuste sazonal. 

3ºT20/ 

2ºT20*

3ºT20/ 

3ºT19

Acum. 

ano

Acum. 

4 trim

PIB 7,7 -3,9 -5,0 -3,4 

Agropecuária -0,5 0,4 2,4 1,8

Indústria 14,8 -0,9 -5,1 -3,5 

Extrativa mineral 2,5 1,0 4,3 4,3

Transformação 23,7 -0,2 -7,4 -5,4 

Energia/saneamento (SIUP) 8,5 3,8 -1,0 -1,0 

Construção civil 5,6 -7,9 -7,8 -5,8 

Serviços 6,3 -4,8 -5,3 -3,5 

Consumo das famílias 7,6 -6,0 -6,3 -4,1 

Consumo da adm. pública 3,5 -5,3 -4,9 -3,7 

Formação bruta de capital fixo 11,0 -7,8 -5,5 -4,0 

Exportação -2,1 -1,1 -0,9 -1,9 

Importação (-) -9,6 -25,0 -12,3 -9,0 
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