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Na sexta alta seguida, ritmo da atividade industrial gaúcha desacelera 

 

Em recuperação, PIB do RS cresce 12,9% no terceiro trimestre 

 

Pressão dos preços acende o alerta e Copom pode elevar os juros no 1ºtri/21 

http://www.fiergs.org.br/economia
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O setor deve manter a trajetória positiva nos próximos meses  

Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS) 

(Índice base fixa mensal: 2006=100) 

O Índice de Desempenho Industrial gaúcho (IDI/RS), 

divulgado pela FIERGS, cresceu pelo sexto mês seguido 

em outubro, 1,0% ante setembro, com ajuste sazonal. 

Essa foi a menor taxa do processo de retomada que se 

seguiu à fase mais aguda da crise. Nesse período, o 

IDI/RS acumulou alta de 31,2%, ficando muito próximo 

de recuperar (-0,4%) o nível pré-pandemia. 

Considerando os componentes, os resultados foram 

distintos. As compras industriais (-6,6%), as horas 

trabalhadas na produção (-2,7%) e o faturamento real (-

1,4%) caíram, enquanto, a utilização da capacidade 

instalada-UCI (+2,4 p.p.), que atingiu 81,7%, o emprego 

(+1,0%), na quinta alta seguida, e a massa salarial real 

(+0,4%) crescerem em outubro relativamente a setembro, 

todos desconsiderando os efeitos sazonais.  

Em relação a outubro de 2019, os dois dias úteis a 

menos no mês em 2020 evitou que a atividade industrial 

registrasse a segunda alta consecutiva nessa base de 

comparação: o IDI/RS caiu 0,2%, a oitava taxa negativa 

do ano. Com esse resultado, a queda acumulada no ano 

manteve a tendência de desaceleração, ficando em -7,6% 

(chegou a -11,0% em maio) em relação ao período de 

janeiro a outubro do ano passado.      

No acumulado do ano encerrado em outubro, todos os 

indicadores seguem registrando queda na comparação 

com o mesmo período de 2019: compras industriais (-

11,2%), horas trabalhadas na produção (-8,4%), 

faturamento real (-7,3%), UCI (-6,0 p.p.), emprego (-

2,5%) e massa salarial real (-9,8%). 

Sob a ótica setorial, somente cinco de dezesseis 

pesquisados, conseguiram aumentar o nível de atividade 

no acumulado do ano, com destaque para Alimentos 

(+3,9%), Produtos de metal (+4,0%) e Bebidas (+2,3%). 

As quedas mais importantes vieram de Veículos 

Automotores (-20,1%), Couros e calçados (-22,1%) e 

Máquinas e equipamentos (-5,5%).  

Os resultados dos Indicadores Industriais do RS 

sugerem uma acomodação natural da atividade em 

outubro, na medida em que a base de comparação se 

aproxima do nível pré-pandemia e os efeitos da 

normalização das atividades econômicas se dissipam. 

Vale ressaltar também os impactos da falta e da forte 

elevação dos preços dos insumos e das matérias-primas e 

da redução do auxílio emergencial. De qualquer maneira, 

o setor manteve a trajetória de recuperação em outubro.  

Os juros baixos, o aumento do emprego, a elevada 

confiança empresarial e os baixos níveis de estoques são 

os principais fatores que sustentam a perspectiva de 

manutenção desse processo nos próximos meses. Mas 

não faltam obstáculos: os patamares ainda elevados de 

desemprego e de incerteza, principalmente, sobre o 

auxílio emergencial, a evolução da pandemia, as 

condições fiscais do país e a escassez dos insumos e das 

matérias-primas, que deve se estender ao primeiro 

semestre do ano que vem.  

 

Indicadores Industriais do Rio Grande do Sul 

(Variações em %  –  outubro de 2020)  

 

Fonte: UEE/FIERGS. 

Na sexta alta seguida, ritmo da atividade industrial gaúcha desacelera 

Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS – Setorial 

(Variação jan-out 2020/19 – %) 

 

Série dessazonalizada. 

Mês 

anterior*

Mês ano 

anterior
Ac. ano

Índice de desempenho industrial 1,0 -0,2 -7,6

Faturamento real -1,4 3,2 -7,3

Horas Trabalhadas na produção -2,7 -0,9 -8,4

Emprego 1,0 -0,2 -2,5

Massa salarial real 0,4 -8,7 -9,8

UCI (em p.p.) 2,4 0,2 -6,0

Compras Industriais -6,6 -0,9 -11,2

* Dessazonalizado
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O Produto Interno Bruto (PIB) gaúcho cresceu 

12,9% no terceiro trimestre de 2020 em relação ao 

trimestre imediatamente anterior, na série com ajuste 

sazonal. O desempenho na margem foi o maior desde o 

início da série em 2002 e superior ao observado em 

nível nacional (+7,7%). O resultado confirma a saída da 

recessão técnica, após dois trimestres de queda (-2,2% 

no 1ºT e -13,7% no 2ºT), porém ainda não nos permite 

recuperar o nível de atividade verificado no final de 

2019 (-4,7%). Os três grandes setores da economia 

apresentaram crescimento na margem no RS, com 

destaque para Agropecuária (+39,8%), que estava com 

a base muito deprimida devido à estiagem do primeiro 

semestre. Na Indústria (+19,7%) também se observou 

um bom resultado, enquanto Serviços (+4,2%) ainda se 

recupera de forma mais lenta.  

Por outro lado, em relação ao mesmo trimestre de 

2019, a atividade entre julho e setembro caiu 4,1%, a 

quinta queda consecutiva e um pouco mais intensa que 

a queda nacional (-3,9%). Na análise setorial, o pior 

desempenho foi de Serviços (-5,8%), puxado pelas 

quedas em Comércio (-4,8%), Outros serviços (-

13,7%), Transporte, armazenagem e correios (-3,8%) e 

Administração Pública (-4,5%). A Agropecuária (-

4,1%) também apresentou variação negativa no terceiro 

trimestre. O resultado ainda está, em parte, ligado à 

estiagem, que afetou negativamente as produções de 

milho (-26,7%) e soja (-39,0%), os quais têm uma 

pequena parte da colheita feita no terceiro trimestre. 

Entre os setores, a Indústria (-1,2%) apresentou a 

retração menos intensa na comparação com o mesmo 

trimestre de 2019. Das suas quatro atividades, três 

apresentaram variação negativa: Construção (-9,2%), 

Transformação (-0,8%) e Extrativa (-1,3%). Na 

indústria de transformação, destaca-se a recuperação em 

Produtos de metal (+19,0%) e Produtos de fumo 

(+28,2%). Por outro lado, Veículos automotores (-

11,9%) e Couro e calçados (-38,2%) ainda puxam o 

resultado para baixo nessa base de comparação. 

  Os resultados refletem a retomada das atividades 

a partir do relaxamento das restrições à produção e de 

isolamento social. Os dados mais recentes de produção 

demonstram continuidade da recuperação no quarto 

trimestre, porém em ritmo menos intenso que o terceiro. 

Pressão dos preços acende o alerta e Copom pode elevar os juros no 1ºtri/21 

Se em meados do ano nos perguntássemos quanto 

seria a inflação para 2020, provavelmente esperaríamos 

que ela ficasse abaixo da meta para o ano (4,0%, ±1,5), 

influenciados pela perspectiva baixista decorrente da 

pandemia. E, de fato, essa foi a expectativa do mercado 

até o início de outubro. Entretanto, pressionada pela alta 

dos alimentos, o repasse cambial e o descasamento das 

cadeias produtivas, os preços começaram a subir. Em 

novembro, o IPCA surpreendeu novamente, com uma 

variação mensal de 0,89%, ainda pressionada pela alta 

nos preços dos alimentos (+2,54%) e dos combustíveis 

(+2,44%). A inflação observada superou a de outubro 

(+0,86%) e foi o maior resultado para um mês de 

novembro desde 2015 (+1,01%). Em novembro de 

2019, o indicador havia registrado variação de 0,51%. 

Com a aceleração, a inflação acumula alta de 3,13% 

no ano e, em 12 meses, de 4,31%, patamar que deve se 

concretizar no consolidado do ano. Isso porque, além 

dos vetores altistas mencionados acima, irá pesar no 

nível de preços de dezembro o reajuste de bandeira 

tarifária, que estava suspenso desde maio e agora 

passou de verde (sem acréscimo) para vermelha 

patamar 2 (maior acréscimo do sistema: R$ 6,24/100 

kWh), devido ao baixo nível dos reservatórios. 

Apesar dessa escalada gerar preocupação, os 

choques responsáveis por esse movimento são 

temporários: conforme os auxílios do governo forem 

sendo retirados e com a normalização das cadeias 

produtivas, favorecidas pela menor pressão cambial, os 

preços irão retornar a patamares mais baixos. A 

expectativa de mercado para o IPCA em 2021 é de 

3,3%, semelhante ao projetado pelo BCB (3,4%) na 

última reunião do Copom (Comitê de Política 

Monetária). Ou seja, a expectativa está abaixo da meta 

estipulada para o ano (3,75%, ±1,5).  

A leitura de um comportamento benigno para o 

nível de preços no futuro, inclusive, permitiu a 

manutenção da Selic em 2,0% na última reunião do 

Copom em 2020. Uma das condições do forward 

guidance adotado em agosto era que a taxa básica de 

juros não seria elevada enquanto as expectativas de 

inflação se mantivessem abaixo da meta para o 

horizonte relevante para a política monetária (2021 e, 

em menor peso, 2022). Por outro lado, em seu 

comunicado pós-reunião, o Comitê deixou claro que 

“as condições para a manutenção do forward guidance 

podem não ser mais satisfeitas” na próxima reunião, a 

saber, expectativas abaixo da meta e manutenção do 

regime fiscal. Nesse sentido, a perspectiva de elevação 

da Selic pode vir ainda no primeiro semestre de 2021. 

Em recuperação, PIB do RS cresce 12,9% no terceiro trimestre 

PIB – RS 

(Var. %  real) 

 

Fonte: DEE/Seplag RS. *Com ajuste sazonal. 

3ºtrim20/ 

2ºtrim20*

3ºtrim20/ 

3ºtrim19

Acum. em 

4 trim

PIB 12,9 -4,1 -6,6

Agropecuária 39,8 -4,1 -26,7

Indústria 19,7 -1,2 -7,6

Extrativa mineral -0,2 -1,3 0,2

Transformação 20,0 -0,8 -7,5

SIUP 44,1 11,2 -10,2

Construção civil 4,3 -9,2 -6,6

Serviços 4,2 -5,8 -3,6
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