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Atividade industrial gaúcha cresceu 9,8% no primeiro trimestre

Apostar apenas nas exportações de commodities é uma estratégia arriscada para um país populoso como 
o Brasil.
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O Brasil é um país que cresceu muito abaixo da
média mundial na última década. O Brasil avançou em
média 0,3% ao ano, enquanto o mundo cresceu 2,8%
em média, conforme os dados do FMI. Foi a pior
década em termos de crescimento da história do País. A
renda per capita brasileira, ao final de 2019, ou seja,
antes da pandemia, era de US$ 14.827 dólares por
habitante, já considerada a paridade do poder de
compra das moedas, um patamar 3,7% abaixo de 2011,
época que o País estava na média da distribuição entre
os países.

Na década que se encerrou em 2020, enquanto a
indústria enfrentava os problemas de competitividade
provocada, sobretudo, pelo chamado Custo Brasil, o
setor de Serviços avançou, ainda que com baixa
produtividade e elevada informalidade. O aumento da
informalidade, que em 2019 atingia 43,7% dos
trabalhadores ocupados, também é decorrência dessa
perda de representatividade da indústria.

Por outro lado, a produção de grãos, proteína animal
e a extração de minério e petróleo avançaram acima da
média durante a última década. O excelente momento
desses setores, principalmente da agropecuária,
contrastou com a baixa dinâmica dos segmentos mais
urbanos. Podemos dizer que a economia brasileira foi
puxada pela agropecuária e pelos setores de extração
nessa década.

Nessa conjuntura, muitos sugerem que deveríamos
intensificar os esforços nesses segmentos em que
possuímos vantagens comparativas e, de certa forma,
abandonar a ideia de uma economia industrializada.
Frequentemente, lemos a indicação de que o Brasil
deveria seguir o exemplo de países como a Noruega, a
Austrália e o Canadá que são desenvolvidos sem ter
uma grande vocação industrial. Como forma de
contrapor esse argumento, sugere-se olhar para as
exportações de commodities per capita. Na tabela ao
lado observamos que o volume de commodities

exportado pelo Brasil parece insuficiente para sustentar
um elevado padrão de vida, quando comparamos com
outros grandes exportadores de produtos primários.

Porém, o argumento apaziguador desse debate é que
o Brasil já aposta intensamente na agropecuária e na
mineração, e nos últimos anos os segmentos industriais
e de serviços se integram às cadeias dos setores
primários. Por exemplo, o País tem as maiores
empresas de proteína animal do mundo, somos o maior
produtor de grãos e temos a melhor, e terceira maior,
mineradora do mundo. Há, inclusive, um problema com
o avanço da fronteira agriculturável, além de desafios
ambientais na mineração. Essa expansão vai continuar,
pois a demanda mundial é cativa e cresce. Portanto, é
equivocado dizer que o Brasil não aproveita essa

vantagem comparativa.

Além disso, toda essa produção de commodities tem
movimentado cadeias industriais que fornecem para a
agropecuária e utilizam produtos primários. Uma parte
considerável da indústria do RS, por exemplo, já está
inserida dentro dessa cadeia. As maiores empresas do
segmento de Alimentos, Veículos, Químicos, Máquinas
e Equipamentos, Produtos de Metal e Máquinas e
materiais elétricos são fornecedores ou utilizam
diretamente produtos da agropecuária. Portanto, não
viraremos uma roça, pois existem oportunidades para
diversas indústrias que, apesar das adversidades, se
mantém competitivas.

Contudo, mesmo com todos esses resultados
positivos nas exportações de commodities, o Brasil não
tem conseguido sair do que se chama da armadilha da
renda média.

Sem penalizar os setores que apresentam bons
desempenhos, o Brasil precisa encontrar meios de que o
crescimento avance nos demais segmentos industriais e
que a produtividade do trabalho, principalmente nos
serviços, aumente, caso contrário corre-se o risco de
outra década de estagnação. Exportar commodities foi a
salvação da lavoura nos anos ruins, mas dificilmente
garantirá a um país tão populoso um padrão de vida
elevado.

Apostar apenas nas exportações de commodities é uma estratégia arriscada para um país populoso, como o 
Brasil.

Abrir mão de ter uma indústria não tem sido garantia de desenvolvimento

Exportações de commodities per capita em 2019 
de países selecionados

(US$ por habitante)

Fonte: UNCTAD.

Noruega 14.692                           
Holanda 13.361                           
Austrália 6.859                             
Nova Zelândia 6.513                             
Chile 3.165                             
Rússia 1.932                             
França 1.473                             
Estados Unidos 1.228                             
Peru 1.076                             
Paraguai 945                                
Argentina 911                                
Tailândia 793                                
África do Sul 766                                
Brasil 714                                

Colômbia 583                                
México 526                                
Turquia 421                                

Exportações de 
commodities per capita 

2019 em US$
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O Índice de Desempenho Industrial gaúcho (IDI/RS),
divulgado pela FIERGS com base na Pesquisa
Indicadores Industriais do RS, recuou 0,5% em março
frente a fevereiro, retirados os efeitos sazonais. É o
segundo mês seguido de queda na margem (-0,7%), após
a sequência de nove altas (+39,7%) que se seguiu ao
tombo do início da pandemia.

O IDI/RS mede o nível de atividade levando em conta
seis indicadores, que registraram desempenhos distintos
em março na série dessazonalizada. O faturamento real
(+4,2%), as horas trabalhadas na produção (+1,1%), o
emprego (+0,9%) e as compras industriais (+3,7%)
cresceram. Caíram, a massa salarial real (-1,5%) e a
utilização da capacidade instalada (-1,0%).

Em relação ao mesmo mês do ano anterior, o IDI/RS
cresceu 16,4% em março, o mais intenso dos oito
avanços consecutivos, impulsionado, em grande parte,
pela base de comparação fraca de março do ano passado,
quando o setor sentia os impactos iniciais da pandemia.

Com isso, a indústria gaúcha encerrou o primeiro
trimestre de 2021 crescendo 9,8% na comparação com os
primeiros três meses de 2020. Nesta base, apenas a massa
salarial real (-1,9%) recuou, destacando os aumentos
expressivos das compras industriais (+27,2%), das horas
trabalhadas na produção (+11,5%) e do faturamento real
(+9,8%). A UCI e o emprego cresceram 3,3 p.p. e 2,7%.

Além de intensa, a alta da atividade industrial gaúcha
é generalizada. Apenas Couros e calçados (-5,5%) e
Máquinas e aparelhos elétricos (-10,9%) registraram
queda entre os 16 setores analisados de janeiro a março
de 2021 frente a igual período de 2020. Máquinas e
equipamentos (+32,3%), Produtos de metal (+24,8%),
Veículos automotores (+7,2%) e Alimentos (+5,5%).
deram as maiores contribuições.

A pesquisa Indicadores Industriais do RS mostra um
quadro de estabilização da atividade na margem,
explicado pelas restrições impostas com o avanço da
pandemia, pela diminuição dos estímulos e,
principalmente, pela escassez e o aumento dos custos dos
insumos e matérias-primas, o maior problema enfrentado
pelo setor, segundo os empresários gaúchos.

As perspectivas são de retomada com a reabertura das
atividades econômicas, o menor grau de isolamento
social e o aumento da demanda externa, num cenário de
baixos níveis de estoques e, espera-se, menores
dificuldades na cadeia de suprimentos. Além disso, a
perspectiva de safra recorde e a valorização das
commodities devem continuar impulsionando os
segmentos industriais ligados ao agronegócio, como
máquinas e implementos agrícolas e rodoviários.

As taxas interanuais devem acelerar muito no curto
prazo devido às baixas bases de comparação do ano
passado, perdendo força ao longo do ano à medida que as
comparações ocorram com bases mais altas.

Atividade industrial gaúcha cresceu 9,8% no primeiro trimestre

As taxas interanuais devem acelerar no curto prazo devido às baixas bases de comparação do ano passado.

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

Indicadores Industriais do Rio Grande do Sul
(Variações em %  – março de 2021) 

Fonte: UEE/FIERGS.

Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS – Setorial
(Variação jan-mar 2021/20 – %)

Série dessazonalizada.

Mês 
anterior*

Mês ano 
anterior

Ac. ano

Índice de desempenho industrial -0,5 16,4 9,8
Faturamento real 4,2 19,6 9,8
Horas Trabalhadas na produção 1,1 21,4 11,5
Emprego 0,9 4,1 2,7
Massa salarial real -1,5 -5,7 -1,9
UCI (em p.p.) -1,0 7,3 3,3
Compras Industriais 3,7 37,3 27,2
* Dessazonalizado

Variação %
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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 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 217,7 239,3 225,4 209,8 230,1
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*
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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:


