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PIB do Rio Grande do Sul tem alta de 4,0% no 1º trimestre

Baixa base de comparação favorece crescimento do PIB gaúcho em 2021

As diferenças na recuperação da produção de máquinas e equipamentos

Vendas externas da indústria crescem acima do patamar de 2019

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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1ºT21/ 

4ºT20*

1ºT21/ 

1ºT20

Acum. 

em 4T

PIB 4,0 5,5 -4,9

Agropecuária 35,7 42,2 -16,3

Indústria 3,8 10,5 -2,1

Extrativa 1,4 2,6 0,1

Transformação 4,7 15,3 0,4

SIUP** 11,1 6,4 -7,1

Construção 0,3 -2,9 -8,1

Serviços 0,4 -2,4 -5,1

O PIB do Rio Grande do Sul cresceu 4,0% no

primeiro trimestre de 2021 em relação ao quarto

trimestre de 2020, na série com ajuste sazonal, segundo

dados do Departamento de Economia e Estatística

(DEE/Seplag-RS). Com o resultado, o nível do PIB já

se encontra 2,2% acima do patamar pré-pandemia (4º

trimestre de 2019). Entre os setores de atividade, houve

forte crescimento da Agropecuária (+35,7%) e da

Indústria (+3,8%), enquanto o setor de Serviços

(+0,4%) apresentou avanço moderado. No Brasil, a alta

entre foi de 1,2% na mesma base de comparação.

Em relação ao primeiro trimestre de 2020, quando

a economia já sentia os efeitos da pandemia e da

estiagem, o PIB gaúcho registrou avanço de 5,5%,

acima da taxa nacional de 1,0%. O avanço expressivo

da Agropecuária (+42,2%) é em grande parte explicado

pela fraca base de comparação, decorrente dos efeitos

da estiagem em 2020. O crescimento da produção de

Soja (+74,0%) foi o principal responsável pelo

desempenho do setor. Na Indústria (+10,5%), a

principal responsável pelo desempenho positivo foi a

Indústria de transformação (+15,3%). O setor de

Máquinas e equipamentos, influenciado pela safra

gaúcha, foi o que mais cresceu, 55,9%, seguido pelos

segmentos de Produtos de metal (+33,8%) e Borracha e

plástico (+19,3%). Entre aqueles que apresentaram

queda, estão Veículos automotores (-5,2%), Produtos

derivados do petróleo (-6,7%) e Produtos alimentícios

(-1,3%). As atividades de Serviços (-2,4%) foram

influenciadas pelos segmentos de Outros serviços (-

5,9%) e do Comércio (-2,0%), enquanto os Serviços de

informação (+2,9%), as Atividades imobiliárias

(+1,8%) e Intermediação financeira e seguros (+1,6%)

impediram uma queda mais forte.

Os resultados do primeiro trimestre no RS foram

melhores que os verificados no Brasil, tanto na

comparação com o quarto trimestre de 2020 quanto

frente ao primeiro trimestre de 2020. No entanto, na

comparação acumulada em quatro trimestres, o PIB do

RS caiu 4,9%, enquanto a economia brasileira caiu

menos, 3,8%. Nessa base, os três grandes setores

seguem com resultado negativo: Agropecuária

(-16,3%), Indústria (-2,1%) e Serviços (-5,1%).

Com os resultados do primeiro trimestre, a economia

gaúcha já recuperou o nível de atividade pré-pandemia

e encontra-se em patamar de produção semelhante ao

verificado em 2014, o que é uma notícia positiva.

Contudo, é preciso ter em mente que recuperar o nível

de atividade não significa que todas as perdas do

terrível ano de 2020 foram recompostas. A queda de

4,9% do PIB no acumulado em 4 trimestres mostra o

longo caminho a percorrer.

A baixa base de comparação de 2020 – marcado

pela pandemia e estiagem no RS – deve favorecer o

surgimento de bons números no próximo trimestre. Há

uma expectativa de uma recuperação na produção

agrícola ainda mais forte do que no primeiro trimestre,

já observada nas séries mensais das exportações de

soja. Na Indústria, os dados de abril e maio foram

positivos, mas a falta e o alto custo de insumos continua

sendo uma preocupação. Assim, a persistência desses

choques, combinados com uma inflação elevada, impõe

uma dificuldade ainda maior para as firmas ajustarem

suas margens, o que pode acabar resultando em uma

eventual diminuição da oferta.

O bom desempenho do PIB entre janeiro e março

deixou um carregamento estatístico muito positivo para

o restante do ano: caso a economia fique estagnada no

patamar observado nos três primeiros meses, o

crescimento acumulado ao final de 2021 será de 9,2%.

Se ocorrer uma alta na margem de 1% no segundo

trimestre e os dois trimestres subsequentes tiverem

variação nula, 2021 fecha com avanço de 10%. Na

hipótese de repetição do resultado do primeiro trimestre

– avanço de 4% na margem no segundo trimestre –, o

acumulado anual pode chegar a 12,4%.

Contudo, espera-se um arrefecimento das taxas de

crescimento no segundo semestre. Parte dos resultados

positivos do primeiro trimestre se deveram ao aumento

de mobilidade, isto é, uma parcela do crescimento

gerado pela reabertura da economia, com o avanço da

vacinação, pode já estar sendo antecipado.

Mesmo assim, a tendência é de que se verifique um

crescimento significativo na economia do RS em 2021.

A grande oscilação do PIB é típica da economia gaúcha

que tem a produção bastante atrelada ao campo. No ano

de 2012, por exemplo, a forte estiagem derrubou o PIB

do RS em 2,1%. No ano seguinte, o crescimento foi de

8,5%. Movimento semelhante ocorreu no biênio 2005-

2006. Era esperado, portanto, um crescimento

expressivo em 2021, pois seus resultados serão

comparados com um 2020 impactado pela soma de

estiagem e pandemia.

Baixa base de comparação favorece crescimento do PIB gaúcho em 2021

PIB do Rio Grande do Sul tem alta de 4,0% no 1º trimestre

Fonte: DEE/Seplag-RS. * Com ajuste sazonal. ** Serviços Industriais 

de Utilidade Pública (eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza 

urbana).

PIB do RS

(Var. % real)

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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Os dados do PIB do Rio Grande do Sul no

primeiro trimestre mostraram que o crescimento de

10,5% da Indústria de transformação frente a 2020 foi

puxado pelo avanço do setor de Máquinas e

equipamentos. O DEE destacou o crescimento de

55,9% da produção física do setor na comparação anual

no primeiro trimestre.

Aprofundando a análise desse resultado utilizamos

os Indicadores Industriais da FIERGS para mostrar o

impacto do desempenho de máquinas e implementos

agrícolas no setor de Máquinas e equipamentos. O

IDI/RS, que é composto por seis indicadores (Emprego,

Horas trabalhadas, UCI, Faturamento real, Massa

salarial e Compras) apontou um avanço de 33,7% no

setor de Máquinas e equipamentos no primeiro

trimestre em comparação com o mesmo período do ano

passado. Quando as máquinas agrícolas são excluídas

do índice, o avanço no período cai pela metade: 16,9%.

O bom desempenho das máquinas agrícolas

também impulsiona os resultados do segmento

Metalmecânico do Estado, que engloba além de

Máquinas e equipamentos, os ramos de Veículos

automotores, Produtos de metal, Metalurgia, Máquinas

e materiais elétricos e Equipamentos de informática e

produtos eletrônicos.* O avanço do IDI/RS da indústria

metalmecânica do RS no primeiro trimestre foi de

19,6%. Quando excluídas as máquinas agrícolas, o

crescimento passa para 13,7%.

Esse exemplo serve de exercício para destacar a

heterogeneidade da recuperação na Indústria. Mesmo

dentro de um mesmo setor, os resultados podem ser

bastante diferentes a depender do ramo de fabricação e

do mercado atendido.

Outro recorte que achamos importante observar diz

respeito à produção de Bens de capital. Essa variável

apresentou crescimento de 11,9% para o Brasil no

primeiro trimestre em comparação com o mesmo

trimestre do ano anterior. Porém, quando analisamos os

Bens de capital agrícolas, o avanço foi de 40,3%. No

outro extremo, a produção dos Bens de capital para fins

industriais não-seriados registrou uma forte contração

de 31,6%. Os Bens de capital não-seriados consistem,

em grande parte, daqueles encomendados pelas

indústrias para aumentar a capacidade produtiva.

Em resumo, ainda existe um desafio grande de

retomada para a Indústria nos próximos anos. A decisão

de investimento para a expansão da capacidade

produtiva da Indústria de transformação ainda parece

tímido. A maior parte da produção de bens de capital

tem se voltado para atender a agropecuária, o setor de

transporte rodoviário e a construção civil. Esperamos

que a retomada do crescimento no setor possa

incentivar novos investimentos.

No mês de maio, as exportações da Indústria de

transformação do Estado do Rio Grande do Sul

totalizaram US$ 1,2 bilhão, um avanço de 57,1% ante

maio de 2020 (US$ 774,6 mi). A fraca base de

comparação explica grande parte do resultado, embora

tenha sido o maior valor para o mês desde 2013, 15,0%

superior a maio de 2019. No acumulado do ano, as

exportações alcançaram US$ 4,9 bilhões, um avanço de

26,1% na comparação interanual. Entretanto, com

relação a 2019, a distância é de 4,2%.

A análise setorial mostra que, dos 24 segmentos da

Indústria, 22 registraram avanço do valor exportado

sobre maio de 2020. Além da base deprimida, o

resultado é justificado pela disseminação do

crescimento entre os principais setores da indústria,

como Alimentos (+36,4%), Químicos (+62,6%),

Celulose e papel (+126,0%), Máquinas e equipamentos

(+96,5%), Couro e calçados (+105,5%), Produtos de

metal (+51,9%) e Veículos automotores (+42,5%). A

única exceção foi Tabaco: apresentou queda de 8,4%.

Ainda assim, o desempenho setorial no acumulado

do ano em relação aos níveis de 2019 possui diferenças

importantes. Entre os setores que já superaram esse

patamar, destacam-se: Alimentos (+64,4%), Produtos

de metal (+31,8%) e Máquinas e equipamentos

(+12,9%). Por outro lado, entre aqueles que ainda estão

em terreno negativo, estão Tabaco (-26,9%), Couro e

calçados (-7,8%), Celulose e papel (-60,1%), Químicos

(-22,3%) e Veículos automotores (-44,5%). Dessa

forma, o processo de recuperação da demanda externa

deve se completar conjuntamente com esses hiatos.

Quanto aos principais destinos do Estado, em

comparação a maio de 2020, houve forte aumento dos

embarques totais para a China (+50,9%). Apesar das

baixas da indústria de Alimentos (-US$ 9,8 mi), as

vendas de soja em grãos (+US$ 317,8 mi) garantiram

esse avanço. As exportações totais para os Estados

Unidos também aceleraram, 115,1%. Nesse caso,

contribuíram: Coque e derivados do petróleo (+US$

34,4 mi), Máquinas e equipamentos (+US$ 12,6 mi),

Couro e calçados (+US$ 11,0 mi), Produtos de metal

(+US$ 8,8 mi) e Veículos automotores (+US$ 7,0

milhões). Os embarques para a Argentina, por sua vez,

cresceram 34,2%, em razão das altas de Químicos

(+US$ 8,7 mi) e Veículos automotores (+US$ 5,5 mi).

Esperamos que a demanda reprimida, o forte

crescimento na demanda pelo crescimento do PIB

mundial, juntamente como Real desvalorizado,

continuem contribuindo para o crescimento das

exportações da indústria em 2021.

Vendas externas da indústria crescem acima do patamar de 2019

As diferenças na recuperação da produção de máquinas e equipamentos

* Não existe um recorte oficial sobre quais CNAES compõem o setor 

metalmecânico. Essa composição foi feita pela UEE através da orientação da 

produção da maioria das indústrias de cada setor no Estado.

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 6,00

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, 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*

❑ Atualizadas as projeções para o PIB em R$, PIB em

US$ e INPC.

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*

❑ Atualizadas as projeções para o PIB em R$ e PIB

em US$.

Informações sobre as atualizações das projeções:

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

