
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.

PIB gaúcho avança 2,5% na margem e supera pico da série histórica 

Ano 23 ● Número 37 ● 13 de setembro de 2021

Considerações e impacto da reforma do IR (até o momento)

Contudo, são necessárias diversas medidas para continuarmos avançando no longo prazo.

Reforma reduz a arrecadação e avança pouco sobre os pilares que caracterizam um bom sistema tributário.

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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O PIB do Rio Grande do Sul cresceu 2,5% no 2º

trimestre de 2021 em relação ao trimestre anterior, na

série com ajuste sazonal. Entre os setores de atividade,

a Agropecuária (+5,6%) e os Serviços (+1,0%)

mantiveram suas tendências de crescimento já

observadas no 1º trimestre. A Indústria, por outro lado,

sofreu recuo de 4,6%, influenciada pela queda na

Industria de Transformação (-5,4%) e SIUP (-1,2%).

No entanto, essa desaceleração da Indústria não foi pior

devido ao avanço de 2,9% da Construção.

Em relação ao mesmo período do ano anterior,

quando a economia enfrentava as fortes restrições à

circulação de pessoas e os piores efeitos da estiagem, o

PIB do RS registrou alta de 27,7%. Entre as atividades,

destacam-se as elevações do setor Agropecuário

(+103,7%) e da Indústria (+21,2%). Serviços também

apresentou alta de 9,3%. Com esse resultado, a

economia gaúcha avançou 16,2% no 1º semestre de

2021 e, além disso, superou em 1,7% o seu pico de

crescimento histórico ocorrido no 2º trimestre de 2013.

Dessa maneira, os bons números do PIB gaúcho

sugerem que o RS consolida ainda mais a sua

recuperação da crise de 2020. No entanto,

desequilíbrios setoriais permanecem e o ritmo para os

próximos meses tende a desacelerar frente ao contexto

de complexidade acima do normal: estiagem no

Sudeste, riscos de racionamento, persistência dos custos

em patamares elevados e dos problemas globais nas

cadeias de suprimentos. Assim, o que resta saber agora

é se este crescimento observado no 2º trimestre é o

limite do crescimento ou se ainda há espaço para

continuarmos avançando. Ao que tudo indica, a 1ª

opção é a mais provável.

No curto prazo, os bons números vistos até aqui

podem se reduzir ao longo do 2º semestre desse ano. A

maior parte da safra agrícola ocorre no 1º semestre de

cada ano, o que, consequentemente, retira a

contribuição do setor Agropecuário no resto do ano. Na

Indústria, os elevados custos podem limitar o

crescimento do PIB do setor. Nesse cenário, a

persistência da taxa de câmbio e das commodities em

patamares elevados turvam cada vez mais o ambiente

para as cadeias industriais, que vivem o dilema entre

atender uma demanda aquecida e recuperar margens.

Além disso, a elevação mais prolongada da energia

elétrica devido à escassez hídrica penaliza os custos de

produção de atividades industriais eletrointensivas,

piorando mais o quadro de preços para o próximo

semestre e para o ano que vem.

Assim, ao pensarmos nas perspectivas de o quanto a

economia gaúcha irá crescer em 2021, os dados

preliminares sugerem uma rotação do crescimento, com

uma desaceleração da indústria, mas com avanço do

varejo e recuperação dos serviços às famílias.

Somando-se aos fatores de risco transitórios já

mencionados, a retirada de estímulos e a desaceleração

parcial da indústria podem revelar uma configuração do

mercado de trabalho muito mais obscura do que o

observado e uma queda no consumo das famílias, sendo

negativo para a atividade. Ainda assim, nossa

estimativa segue construtiva, sustentada na retomada

dos Serviços no 2º semestre, com projeção de

crescimento do PIB gaúcho de 10,8% no final de 2021.

No longo prazo, o setor produtivo ainda enfrenta

entraves que afetam a expansão da atividade e dos

investimentos. A elevada carga tributária, a burocracia

excessiva e a infraestrutura insuficiente aumentam os

custos de produção da região. Do ponto de vista da

política fiscal, há boas perspectivas resultantes do ajuste

fiscal com a aprovação da Reforma RS, que

contemplou tanto uma revisão da previdência quanto na

carreira dos servidores públicos, bem como a retomada

das desestatizações e concessões. A aprovação do Teto

dos Gastos para o Estado ajudaria a consolidar esses

avanços.

Outra política importante para o crescimento de

longo prazo seria reduzir os impactos decorrentes dos

períodos de estiagem. Esses fenômenos deixam

sequelas permanentes na participação do RS na

economia nacional. Portanto, há que se estudar e

investir em programas que mitiguem esses eventos.

Entretanto, a medida de maior impacto viria de uma

reforma ampla do Sistema Tributário Nacional, que

traria uma série vantagens ao substituir um desenho que

atualmente distorce e cria uma série de entraves para os

segmentos que mais agregam valor, para um desenho

de tributação sobre o valor adicional com amplo

creditamento financeiro, como seguem as boas práticas

internacionais.

Assim, tanto a implementação do IVA nacional

como o Teto de Gastos para o RS são bons exemplos de

políticas que podem destravar crescimento potencial

para o RS. Enquanto isso, o produtor enfrenta um das

mais elevadas cargas tributárias, e os consumidores

continuam absorvendo o repasse de parte desses custos

e pagando produtos mais caros, e continuamos com

uma carga tributária alta e complexa, com uma

infraestrutura ruim e com uma série de entraves que

tornam os nossos custos de produção demasiadamente

altos. Além de não avançarmos nas questões

supracitadas, retrocedemos em várias outras e, como

consequência, nosso ambiente de negócios ocupa

atualmente a 22ª colocação entre os estados.

Contudo, são necessárias diversas medidas para continuarmos avançando no longo prazo.

PIB gaúcho avança 2,5% na margem e supera pico da série histórica 

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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Nas últimas semanas, a segunda fase da reforma

tributária instituída pelo Governo Federal teve seu

texto-base – Projeto de Lei nº 2.337/2021 – aprovado

pela Câmara do Deputados. Durante a tramitação do

projeto, foram apresentados alguns substitutivos que

modificaram a proposta original encaminhada pelo

Executivo. Vale ressaltar que o texto ainda precisa

passar pelo Senado para aprovação.

A PL nº 2.337/2021 altera a tributação sobre a renda

no Brasil, no objeto do Imposto de Renda de Pessoa

Física e Jurídica (IRPF e IRPJ), Contribuições Sobre

Lucro Líquido (CSLL) e Imposto Retido na Fonte

(IRRF), que são responsáveis por, aproximadamente,

35,7% da receita total da União. O total arrecadado

somente com esses impostos, no ano de 2020, foi de R$

528,3 bi, sendo o IRRF (R$ 223,2 bi arrecadados em

2020) e o IRPJ (R$ 173,9 bi em 2020), os que mais

custearam as despesas do Governo dentre os quatro.

Em resumo, a proposta visa reduzir expressivamente

a alíquota da IRPJ e aumentar a faixa de isenções do

IRPF e, em contrapartida, instituir o imposto sobre

dividendos, algo que já ocorria no Brasil durante os

anos 90, mas que foi extinto em 1995. A ideia do

Executivo com essa reforma era tornar o sistema

tributário brasileiro mais progressivo, elevar a

arrecadação tributária e financiar benefícios sociais.

Desse modo, surge o questionamento: Com todas as

mudanças propostas, qual será o impacto da reforma do

Imposto de Renda sobre a arrecadação federal e o

sistema produtivo brasileiro?

Com relação ao IRPJ, o Instituto Federal

Independente (IFI) estima que a cada ponto percentual

de redução na alíquota há uma contração na

arrecadação de 7,1%. Dessa maneira, o impacto

decorrente da alíquota passar de 15% para 8%, em

2022, será uma perda de R$ 49,9 bi nessa rubrica. De

forma similar, a redução de 1 p. p. do CSLL irá gerar

um impacto negativo de R$ 10,6 bi para o próximo ano.

Já a alíquota de 15% sobre lucros e dividendos,

deverá elevar a receita do governo em R$ 8,4 bilhões

para o próximo ano. No entanto, ainda há outras

modificações impostas que poderão ser fatores

aumentadores de arrecadação, como é o caso do fim da

dedução dos juros sobre o capital próprio (que provoca

o aumento da base de cálculo do IRPJ e CSLL), a

elevação da alíquota para a CFEM (Compensação

Financeira pela Exploração de Recursos Minerais) e a

revisão de benefícios tributários. Segundo o IFI, essas

mudanças em conjunto poderão elevar as arrecadações

em R$ 32,5 bilhões para 2022.

Com esses números, o IFI projeta que a arrecadação

sobre a pessoa jurídica irá reduzir em R$ 19,6 bi em

2022, porém, para 2023 e 2024 haverá uma reversão e o

setor passa a contribuir positivamente com a

arrecadação do Governo, passando de R$ 5,6 bi em

2023 para R$ 5,1 bi em 2024. Por outro lado, o impacto

da Reforma do Imposto de Renda sobre os cofres

públicos será negativo, para o próximo ano, a

arrecadação terá um decréscimo de R$ 28,9 bi e para os

outros dois anos seguintes, será reduzido em R$ 11 bi e

R$ 12,3 bi, respectivamente. Um mecanismo que o

governo poderia utilizar para fazer frente a queda na

arrecadação pela reforma do IR, é a não renovação da

desoneração da folha de pagamento, que está em curso

até o final de 2021. A estimativa da RFB, é que o

governo poderia arrecadar R$ 10 bi com essa medida

em 2021.

Portanto, a reforma do IR, da maneira como foi

aprovada pela Câmara, não avança na simplificação e

progressividade da tributação – pilares importantes para

o fomento de estímulos ao investimento,

competitividade do setor produtivo e crescimento

econômico. Além disso, a diminuição da arrecadação

com IR afeta diretamente os repasses para Estados e

Município, o que pode ser um indicativo de novas

alterações do texto no Senado. Portanto, essa avaliação

refere-se a situação no momento.

Vale destacar, que dentre as propostas de reformas

que vêm sendo discutidas pelo poder Executivo e

Legislativo, deveriam ser priorizadas aquelas que criam

um Imposto sobre o Valor Agregado (IVA), que visa

extinguir os tributos como PIS, Confins, IPI, ICMS,

ISS, entre outros. Atualmente, o Brasil dispõe de 5

tributos que incide sobre bases fragmentadas. A

vantagem da aplicação desse tipo de tributação é que

ela, reduz muito a cumulatividade Sistema Tributário

Nacional e, quase que diretamente, desonera as

exportações e os investimentos.

Reforma reduz a arrecadação e avança pouco sobre os pilares que caracterizam um bom sistema tributário.

Considerações e impacto da reforma do IR (até o momento)

Impacto da reforma do IR 
(Em bilhões de R$) 

Fonte: IFI 2021.

Observação: *Impactos estimados pela IFI; **Dados da RFB

2022 2023 2024

Impacto Pessoa Jurídica (I)* -19,7 5,7 5,1

IRPJ -49,9 -53,1 -56,5

CSLL -10,6 -11,3 -12,0

Fim da detubilidade do JCP 6,0 13,6 14,5

Dividendo e JCP 8,4 28,3 29,2

Revisão de beneficios tributários 21,0 22,3 23,7

Alíquota adicional CFEM 5,5 5,8 6,2

Impacto Pessoa Física (II)* -27,0 -22,5 -24,2

Correção da tabela do IRPF -25,3 -26,9 -28,7

Subnacionais (IRRF servidores) -8,7 -9,3 -9,9

Correção da tabela para Aposentados -1,7 -1,8 -1,9

Limitação desconto simplificado 0,0 6,2 6,4

Impacto de outras medidas (III)** 17,8 5,8 6,7

Bens Imóveis 0,9 -2,5 -2

Aplicações Financeiras 14,2 0,1 0,1

Remessas ao Exterior 2,7 8,2 8,7

IMPACTO TOTAL (I+II+III) -28,9 -11,0 -12,3

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

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

Agropecuária 14,2 1,3 0,6 2,0 2,8

Indústria -0,5 0,7 0,4 -3,5 5,4

Serviços 0,8 2,1 1,7 -4,5 4,1

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 8,374

Em US$
2 2,063 1,916 1,877 1,444 1,587

Inflação (% a.a.)

IGP-M -0,5 7,6 7,3 23,1 19,5

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

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

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 57,6 83,0

Indústria -140,0 23,9 97,2 191,5 672,4

Indústria de Transformação -14,8 1,2 13,2 81,8 444,5

Construção -116,1 11,4 70,7 104,7 201,8

Extrativa e SIUP
4 -9,0 11,2 13,3 5,0 26,1

Serviços 93,7 520,2 533,8 -170,9 1.595,9

Total -12,0 546,4 644,1 78,1 2.351,3

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 11,8 11,6 11,0 13,9 13,3

Média do ano 12,7 12,3 11,9 13,5 14,0

Setor Externo (US$ bilhões)

Exportações 217,7 239,3 225,4 209,8 250,1

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

Balança Comercial 67,0 58,0 48,0 50,9 75,2

Moeda e Juros

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

Taxa de Câmbio – Desvalorização (%)
5 1,5 17,1 4,0 29,2 -3,6

Taxa de Câmbio – Final do período (R$/US$) 3,31 3,87 4,03 5,20 5,01

Setor Público (% do PIB)

Resultado Primário -1,7 -1,6 -0,8 -9,5 -1,6

Juros Nominais -6,1 -5,4 -5,0 -4,2 -6,0

Resultado Nominal -7,8 -7,0 -5,8 -13,7 -7,6

Dívida Líquida do Setor Público 51,4 52,8 54,6 63,0 60,6

Dívida Bruta do Governo Geral 73,7 75,3 74,3 89,3 83,4
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*

❑ Não houve alterações.

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

Informações sobre as atualizações das projeções:

❑ Não houve alterações.

Últimas previsões atualizadas.

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

Agropecuária 11,4 -7,1 6,0 -29,6 32,0

Indústria -1,8 2,8 1,7 -5,8 11,5

Serviços 1,6 2,6 1,6 -4,8 4,5

Total 1,8 2,0 2,0 -7,0 10,0

Produto Interno Bruto Real  (Em bilhões correntes)

Em R$ 423,270 457,294 475,175 473,743 560,149

Em US$
2 132,608 125,108 120,435 91,861 106,131

Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos)

Agropecuária -1,5 -1,4 -0,1 0,6 1,4

Indústria -12,1 1,5 -5,5 3,8 54,3

Indústria de Transformação -5,9 0,9 -1,5 3,1 50,5

Construção -3,9 0,9 -4,0 0,6 3,4

Extrativa e SIUP
3 -2,3 -0,2 0,0 0,2 0,5

Serviços 5,4 20,4 26,0 -29,5 84,3

Total -8,3 20,5 20,4 -25,0 140,1

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 8,0 7,4 7,1 8,4 8,3

Média do ano 8,4 8,1 8,0 9,1 8,7

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 46,8

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 Industrial
4
 (% a.a.) 0,6 5,9 2,5 -5,4 6,3

2017 2018 2019 2020 2021*

Fontes: DEE/Seplag-RS, IBGE, BCB, Ministério da Economia, SEFAZ-RS, UEE/FIERGS. * 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
 SIUP = Serviços Industriais de Utilidade Pública. 

4
 Não considera a Construção Civil e o SIUP.

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

