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Retomada completa das exportações de Veículos não deve ocorrer em 2021

Sem esforço para conter os gastos, melhora do primário em 2021 é efêmera

Dívida sofre alívio em 2021, mas continua preocupante para o longo prazo

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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As exportações industriais do RS foram um

importante vetor de recuperação da crise. Muitas

indústrias conseguiram manter ou até aumentar o seu

faturamento durante a pandemia através das vendas

externas, que, combinadas com a forte depreciação da

taxa de câmbio, foram um canal importante de geração

de renda e manutenção do emprego em diversas regiões

do Estado. Em termos de resultado, de janeiro a julho

de 2021 as exportações da indústria gaúcha totalizaram

US$ 7,5 bilhões, assinalando um avanço de 31,1% na

base de comparação anual, de forma que situam-se

atualmente 3,0% acima dos níveis acumulados de 2019.

Esse desempenho positivo foi intensamente

influenciado pela dinâmica do cenário internacional. O

aumento generalizado da demanda por Alimentos e

grãos estimulou as exportações de soja e seus derivados

(farelo e óleo), beneficiando também os setores

associados a esses produtos, como as exportações de

tratores e implementos agrícolas. A grave crise dos

estoques de proteínas na China também foi outro fator

estimulante que ajudou o setor de Alimentos, com

aumentos significativos das vendas de carne bovina e

suína (principalmente). Simultaneamente, cabe destacar

a retomada das vendas externas de Produtos de Metal e

Máquinas e equipamentos, que foram influenciados

pelo ciclo de alta das commodities metálicas e pelo

boom puxado pelos investimentos em infraestrutura na

China e nos Estados Unidos.

Mas, apesar de que essa recuperação das vendas

externas do Estado parecem continuar em curso, salta

aos olhos contrações importantes que persistem em

outros setores, em especial o setor de Veículos

automotores. As exportações acumuladas de janeiro a

julho de 2021 de Veículos segue 4,0% abaixo dos

patamares acumulados para o mesmo período de 2020,

quando somaram US$ 369,8 milhões. Entretanto, em

relação aos níveis de 2019, vê-se que o caminho para

retomada é ainda mais longo, o segmento permanece

em nível 47,3% inferior, uma diferença equivalente a

US$ 318,6 milhões.

As perdas sobre a demanda ficam mais evidentes

quando analisamos a contração dos embarques para os

principais parceiros comerciais com mais detalhe:

Argentina (-47,8%), Chile (-64,1%), Colômbia (-

75,2%), Peru (-66,1%) e México (-47,8%), que vivem

grave crise econômica, seguem significativamente

abaixo, tal que a dificuldade da retomada do setor se

agrava. Além disso, sob a mesma base de comparação,

se observa que esse resultado negativo depende da

dinâmica dos principais produtos: a maior queda em

termos de valor se concentra na retração das vendas de

Automóveis (-84,2%, ou -US$ 212,3 milhões), seguido

por Ônibus (-80,7% ou -US$ 49,2 milhões), Chassis e

carroçarias (-41,9% ou -US$ 43,6 milhões) e Autopeças

(-11,3% ou -US$ 18,0 milhões).

Esse menor dinamismo externo do setor em

particular vêm desapontando cada vez mais as

expectativas de normalização das cadeias para esse ano,

uma vez que os custos ainda elevados e os longos

atrasos no fornecimento de insumos e matérias-primas

para a produção se tornaram problemas persistentes

para a indústria automotiva.

Especificamente, podemos nos situar a partir do

gráfico do índice PMI* global de eletrônicos abaixo,

em que o tempo para aquisição de microchips e

semicondutores encontra-se atualmente em níveis

excessivamente baixos. Esse indicador é interpretado

como um termômetro das condições de oferta e

demanda do segmento ao nível global. Valores abaixo

de 50 indicam que a demora para aquisição de

componentes eletrônicos é maior que o usual, e quanto

menor o índice, maior o tempo de entrega reportado por

um maior número de empresas em diversos países.

Com efeito, essa dificuldade têm impactando a

produção global de veículos, causando inclusive a

paralisação de linhas de produção. Esse panorama, de

demanda externa ainda reprimida conjugado com as

dificuldades de aquisição de insumos é um forte

indicativo de que a recuperação completa das

exportações gaúchas de veículos não deverá ocorrer,

pelo menos, até o final de 2021.

Retomada completa das exportações de Veículos não deve ocorrer em 2021

Exportações de Veículos pelo RS – Destinos

(Acumulado de janeiro a julho | Em milhões US$ FOB)

PMI de Eletrônicos Global – Tempo de entregas 

(Igual a 50 indica condições normais)

Fonte: IHS Markit. * Purchasing Managers Index (PMI).
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Destino 2019 2020 2021
Var. 

21/19

Var. 

21/20

Chile 160,8 68,4 57,6 -64,1% -15,7%

Argentina 148,0 115,7 77,3 -47,8% -33,2%

Estados Unidos 90,7 61,4 71,3 -21,4% 16,1%

Colômbia 68,1 9,4 16,9 -75,2% 80,1%

Peru 34,0 9,7 11,5 -66,1% 18,2%

México 30,2 12,5 15,8 -47,8% 26,0%

Uruguai 24,4 18,5 13,9 -43,1% -25,1%

Paraguai 21,3 9,6 12,2 -42,9% 26,5%

Alemanha 14,7 15,0 15,0 2,2% 0,1%

Equador 14,2 8,0 5,1 -63,7% -35,8%

Bolívia 12,5 7,1 5,5 -55,8% -22,6%

China 7,8 9,9 10,2 29,8% 2,6%

Total do grupo 626,8 345,3 312,3 -50,2% -9,5%

Total Veículos Automotores 673,7 369,8 355,1 -47,3% -4,0%

Total da Indústria 7.306,8 5.737,8 7.525,0 3,0% 31,1%

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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O Resultado Primário do Setor Público

Consolidado (diferença entre despesas e receitas do

Governo Geral, Governos Regionais e Estatais,

excetuando os valores dos juros nominais) é um

importante parâmetro para verificação do esforço fiscal

do governo sobre os pagamentos da dívida pública. No

primeiro semestre de 2021, o déficit foi de R$ 5,2

bilhões (0,13% do PIB), uma melhora expressiva frente

aos R$ 402,7 bi do mesmo período de 2020 (11,34% do

PIB). Uma melhora já era esperada tendo em vista que

o resultado do ano passado foi fortemente impactado

pelos gastos extraordinários para o enfrentamento à

pandemia.

Contudo, as previsões para o Primário desse ano

têm sido revistas para melhor por conta de dois fatores

pelo lado das receitas: maior crescimento do PIB e

inflação elevada.

Os dados do PIB do primeiro trimestre desse ano

mostraram que a atividade voltou aos patamares pré-

pandemia mais rapidamente do que era esperado,

impulsionados pela agropecuária e pela indústria.

Mesmo o setor de Serviços, ainda bastante afetado,

mostrou resiliência durante a segunda onda de contágio

– elevação de 9,3% no nível de atividade no primeiro

semestre de 2021 frente ao mesmo período de 2020.

Além disso, o avanço da vacinação no país

proporcionou o evento de “volta as ruas”.

A arrecadação também foi impactada pelos

avanços nos preços da energia, gasolina e gás, produtos

com elevado peso na arrecadação. Os dados da Receita

Federal mostram um avanço real de 24,5% na

arrecadação no primeiro semestre frente a 2020.

Diante desse cenário, atualizamos as previsões

para o Resultado Primário do Setor Público

Consolidado no final de 2021. Projetamos que o déficit

atingirá 1,6% do PIB.

Vale destacar que mesmo com essa melhora, a

situação fiscal do País está cada vez mais distante de ser

considerada confortável. As discussões do orçamento

para 2022 já indicam que chegaremos ao 8º ano

consecutivo de déficit primário. Além disso, existem

riscos relacionados à aprovação da “Reforma” do IR,

que pode resultar na redução de arrecadação em cerca

de R$ 25 bilhões, e pela implantação do novo programa

de transferência de renda (Renda Brasil), o qual geraria

um custo adicional de R$ 28 bilhões em 2022. O

aumento inesperado dos precatórios é outra razão de

preocupação para o próximo ano, de um montante total

de R$ 89,1 bilhões exigidos, o governo pretende pagar

R$ 43,3 bilhões em 2022 e parcelar R$ 45,8 bi em dez

anos (preposição ainda em discussão e iminente

votação). Dessa forma, esperamos uma piora no déficit

primário para 2022, que deve chegar na casa dos 3,0%

do PIB.

Assim como a melhora do resultado primário, uma

melhor perspectiva para a dívida nesse ano deve ser

vista com atenção.

Em junho, a Dívida Líquida do Setor Público

(DLSP) alcançou 60,9% do PIB, o equivalente a R$

4,9 trilhões, enquanto em dezembro de 2020, esse

valor era de 62,7% do PIB (R$ 4,6 trilhões), ou seja,

ocorreu uma redução de 1,8 p.p. em 6 meses. Entre os

principais fatores condicionantes dessa rápida melhora

está o efeito do crescimento do PIB (-4,4 p.p.). Já os

fatores expansionistas foram os juros nominais

incorporados (+1,8 p.p.) e o ajuste cambial (+0,6 p.p.).

Da mesma forma, a Dívida Bruta do Governo Geral

(DBGG) também apresentou sinais de melhora no

primeiro semestre. Após fechar o ano passado em

88,8% do PIB, em junho de 2021 atingiu 84% (R$ 6,7

trilhões), ou seja, redução de 4,8 p.p.. Os principais

fatores responsáveis por essa redução foram as

emissões líquidas de dívidas (-0,9 p.p.) e o efeito do

crescimento do PIB (-6,3 p.p.). No entanto, o fator

expansionista foi a incorporação de juros nominais

(+2,6 p.p.), refletindo o aumento na taxa Selic e a

maior dificuldade de refinanciamento da dívida que

vencia no primeiro trimestre.

De modo geral, a melhora do endividamento

público em 2021 ocorreu por fatores temporários,

como a elevação do crescimento do PIB, que além de

ser fator de elevação da arrecadação é também

denominador das contas. Além disso, o deflator

implícito do PIB tem ficado acima do IPCA, o qual faz

o crescimento do PIB nominal ser maior do que o da

dívida nominal.

Como nem tudo são flores, é necessário monitorar

o impacto do ciclo de expansão da taxa SELIC sobre a

dívida. Se por um lado a elevação da taxa de juros é

necessária para conter a pressão altista nos níveis de

preços, por outro, ela é fator de expansão do montante

de juros nominais incididos sobre o endividamento

público. No acumulado de janeiro a julho de 2021, o

montante de juros nominais foi de R$ 145,4 bilhões

(3,53% do PIB).

Diante desse cenário, as nossas projeções para a

Dívida Líquida do Setor Público e Dívida Bruta do

Governo Geral para o final de 2021 foram revistas

para 60,6% e 83,4% do PIB, respectivamente, e em

2022 para 63,9% e 86,9% do PIB.

Dívida sofre alívio em 2021, mas continua preocupante para o longo prazo

Sem esforço para conter os gastos, melhora do primário em 2021 é efêmera

Obs: Os valores distintos da DLSP e DBGG devido a sua abrangência,

natureza e origem. A DBGG são as dívidas contraídas pela União, Estados

e Municípios e a DLSP é voltada para o Setor Público Consolidado:

Estado, União, Municípios, Banco Central e Empresas Estatais exclusive

Petrobras e Eletrobras. Além disso, a DBGG consolida os passivos do

Governo Geral, enquanto a DLSP contabiliza os passivos descontando-lhes

os ativos do setor público não financeiro e o Banco Central.

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 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 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 SIUP
4 -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 217,7 239,3 225,4 209,8 250,1

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*

❑ Atualizadas as projeções para a inflação, setor

externo, taxa de câmbio e setor público.

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*

❑ Não houve alterações.

Informações sobre as atualizações das projeções:

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

