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A indústria gaúcha iniciou o quarto trimestre do ano em um ritmo fraco 
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O PIB do Rio Grande do Sul caiu 0,5% no terceiro 

trimestre de 2019 na comparação com os três meses 

imediatamente anteriores, com ajuste sazonal, segundo 

informou na última quarta-feira (11/12) a Secretaria de 

Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag/RS). O 

desempenho foi abaixo do verificado no Brasil no 

mesmo período (+0,6%). 

Na comparação com o terceiro trimestre de 2018, o 

PIB gaúcho ficou estagnado (0,0%), resultado abaixo 

do Brasil no respectivo período (+1,2%). Entre os 

setores de atividade, a Agropecuária (-2,5%) e a 

Indústria (-1,6%) exerceram as principais influências 

negativas nessa base de comparação, enquanto os 

Serviços cresceram 1,4%. Na Agropecuária, houve 

queda significativa nas produções de cana-de-açúcar (-

7,8%), mandioca (-7,3%) e laranja (-4,2%). Na 

Indústria, por sua vez, somente a Construção (+2,2%) 

apresentou resultado positivo, ao passo que a 

Transformação (-2,1%) teve como principais 

influências negativas os setores de Máquinas e 

equipamentos (-7,5%), Químicos (-7,0%), Borracha e 

Plástico (-8,7%) e Alimentos (-2,1%). Entre as 

atividades que tiveram comportamento positivo, 

destacam-se Couro e calçados (+12,1%), Produtos de 

metal (+3,5%) e Móveis (+2,7%). Por fim, no setor de 

Serviços, o destaque positivo veio do segmento de 

Intermediação financeira e seguros (+3,1%) e o 

negativo do Comércio (-0,8%). 

No acumulado do ano, a economia gaúcha cresceu 

2,7%, acima do observado no Brasil (+1,0%). Em 

termos setoriais, o crescimento de 6,7% deixou a 

Agropecuária com o melhor desempenho, seguida pela 

Indústria com avanço de 3,3%. Os Serviços, por sua 

vez, cresceram 1,6%. Já nos últimos quatro trimestres, a 

taxa de crescimento acumulada foi de 3,1% no RS, com 

avanço dos três grandes setores: Agropecuária (+6,6%), 

Indústria (+4,5%) e Serviços (+1,4%). Na mesma base 

de comparação, o Brasil cresceu 1,0%. 

A desaceleração da economia gaúcha no segundo 

semestre já era esperada. Conforme alertamos nos 

últimos meses, a alta base de comparação na segunda 

metade de 2018, em especial no setor industrial, torna 

mais difícil o crescimento na comparação interanual. 

Além disso, conforme destaca a Seplag/RS, houve o 

encerramento do ciclo de vendas de alguns segmentos 

importantes, como o de máquinas e equipamentos 

agrícolas, caminhões e veículos leves. 

Para o quarto trimestre, a expectativa é de 

continuidade na desaceleração, fazendo a taxa 

acumulada em quatro trimestres, atualmente em 3,1%, 

recuar para 2,6% no final do ano, conforme nossas 

projeções contidas no Balanço Econômico 2019 e 

Perspectivas 2020. Mesmo assim, a economia gaúcha 

deve fechar o ano com melhor resultado que o Brasil 

(+1,1%, conforme nossas projeções). 

Na semana passada, o Comitê de Política Monetária 

do Banco Central (Copom) reduziu a taxa básica de 

juros (Selic) em 0,5 ponto percentual (p.p.) para 4,5% 

ao ano, o menor patamar desde o início do regime de 

metas de inflação no Brasil em 1999.  

A combinação de diversos fatores contribuiu para 

que a autoridade monetária desse seguimento ao ciclo 

de cortes na Selic iniciado em julho deste ano, 

sobretudo, a aprovação da reforma Previdência e o 

comprometimento do governo com a continuidade da 

agenda de reformas. 

Quanto à inflação, o IPCA apresentou variação de 

0,51% em novembro, puxada principalmente pelo 

grupo de Alimentação e bebidas que respondeu por 

0,18 p.p. do índice global. Com isso, a variação 

acumulada em 12 meses ficou em 3,27%, 

permanecendo abaixo da meta de 4,25% para 2019. 

Apesar da aceleração do IPCA de novembro, os 

núcleos de inflação seguem com bom comportamento. 

Na atividade, o PIB do terceiro trimestre apresentou 

sinais de melhora, com variação de 0,6% em relação ao 

segundo trimestre. Os números positivos são 

corroborados pelo IBC-Br, que no mês de outubro 

apresentou variação de 0,17% contra setembro, o 

terceiro avanço mensal consecutivo. Apesar da melhora 

recente, a ociosidade dos fatores de produção 

permanece elevada, dado que o desemprego segue alto 

e a indústria opera com baixa utilização da capacidade. 

No cenário internacional, a desaceleração das 

principais economias, a expectativa de interrupção de 

estímulo do FED e a menor tensão EUAxChina 

diminuem os riscos externos em torno da inflação. 

Apesar da alta recente do câmbio e do efeito adverso 

sobre a inflação da maior demanda chinesa de carne 

brasileira, o repasse cambial aos preços ainda é fraco. 

Quanto aos próximos passos, o comunicado do 

Copom não é claro ao mencionar que “o atual estágio 

do ciclo econômico recomenda cautela na condução da 

política monetária”. Portanto, o movimento dependerá 

ainda mais dos dados econômicos a serem divulgados 

até a próxima reunião a ocorrer em fevereiro de 2020. 

Por um lado, caso a atividade avance mais forte no 

quarto trimestre e a inflação se mostre mais apertada, 

refletindo em especial o choque nos alimentos, o ciclo 

de cortes pode ser dado como encerrado. Por outro 

lado, um avanço mais tímido da economia, com a 

inflação voltando à trajetória anterior ao choque da 

carne e a taxa de câmbio mantendo-se nos patamares 

atuais, são elementos que permitirão o avanço do ciclo 

de cortes da taxa Selic no próximo ano. 

Fim do ciclo de cortes da Selic? 

Economia gaúcha não cresceu no terceiro trimestre 
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A expectativa de recuperação continua, devendo retornar lenta e gradualmente com a expansão da economia. 

Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS) 

(Índice base fixa mensal:2006=100 e Média móvel trimestral) 

Em outubro, o Índice de Desempenho Industrial 

(IDI/RS) caiu 1,1% ante setembro, com ajuste sazonal. O 

índice, calculado pela FIERGS, a partir da Pesquisa 

Indicadores Industriais do RS, tem como objetivo ser um 

termômetro da atividade da indústria gaúcha. 

Diante da volatilidade, o desempenho atual da 

atividade industrial na margem fica mais evidente pela 

média móvel trimestral, que compara o trimestre 

encerrado no mês com os três meses encerrados no mês 

anterior em termos dessazonalizados. Nessa base, o 

índice é negativo desde julho último.  

O IDI/RS é obtido a partir de seis indicadores. O 

faturamento real (-2,6%) foi o componente responsável 

por sua redução em outubro. Também recuaram, a massa 

salarial real (-0,5%) e a utilização da capacidade 

instalada (-0,4 p.p.), que registrou um grau médio de 

83,1% no mês. As horas trabalhadas na produção e o 

emprego ficaram estáveis, enquanto as compras 

industriais (insumos e matérias-primas) cresceram 3,4%.  

Com relação a outubro de 2018, nem mesmo a ajuda 

do calendário em 2019 (um dia útil a mais) evitou a 

quarta queda do IDI/RS nos últimos cinco meses: -2,0%.  

No acumulado do ano, a perda de fôlego também é clara: 

o IDI/RS cresceu 0,8% ante os primeiros dez meses do 

ano passado, lembrando que o ritmo de alta já foi três 

vezes maior em 2019: +2,6% no primeiro semestre.  

A decomposição do IDI/RS no ano mostrou alta forte 

do faturamento real (+4,1%), acompanhado com menos 

intensidade pela UCI (+1,2 p.p.) e pelo emprego 

(+0,2%).  Por outro lado, caíram as compras industriais (-

1,2%) e a massa salarial real (-0,6%), enquanto as horas 

trabalhadas na produção (-0,2%) ficaram quase estáveis. 

Em termos setoriais, a modesta alta da atividade 

industrial gaúcha em 2019 reflete os desempenhos 

díspares. O avanço foi sustentado, principalmente, por 

Veículos automotores (+10,8%), contando também com 

Couros e calçados (+4,3%) e Equipamentos de 

Informática e eletrônico (+6,8%). Já as principais baixas 

foram de Máquinas e equipamentos (-4,2%), Metalurgia 

(-7,1%), Têxteis (-6,3%) e Vestuário e acessórios (-

7,8%). Chama a atenção o número de setores 

praticamente estagnados (veja o gráfico ao lado). 

Os Indicadores Industriais do RS de outubro 

mostraram que, após meses de estagnação, a esperada 

reação da atividade ainda não se concretizou. Pelo 

contrário, os últimos dados apontam para uma perda de 

ritmo. A fraqueza da demanda doméstica e externa, a 

crise fiscal, a desaceleração da economia mundial e, 

sobretudo, a crise na Argentina, explicam a frustração.  

A expectativa de recuperação, todavia, continua, e 

deve retornar lenta e gradualmente com o aumento 

esperado da economia, sobretudo da demanda doméstica, 

que deve se beneficiar do menores níveis de juros, 

inflação, endividamento e incerteza, além da geração de 

emprego e da confiança empresarial.  

Indicadores Industriais do Rio Grande do Sul 

(Variações em %  –  outubro de 2019)  

 

Fonte: UEE/FIERGS. 

A indústria gaúcha iniciou o quarto trimestre do ano em um ritmo fraco 

Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS – Setorial 

(Variação janeiro-outubro 2019/18 – %) 

 

OBS: Séries dessazonalizadas. 
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-7,1

-6,3

-4,2

-3,5

-0,8

-0,5

-0,4

-0,4

0,0

0,2

0,2

0,5

4,3

6,2

6,8

10,8

Vestuário e acessórios

Metalurgia

Têxteis

Máquinas e equipamentos

Impressão e rep. gravações

Produtos de metal

Químicos, der. de petróleo

Móveis

Bebidas

Máquinas, mat. elétricos

Alimentos

Borracha e plástico

Tabaco

Couros e calçados

Madeira

Equip. inform., eletrônicos

Veículos automotores

Mês*
Mês ano 

anterior
Ac. ano

Índice de desempenho industrial -1,1 -2,0 0,8

Faturamento real -2,6 -2,3 4,1

Horas Trabalhadas na produção 0,0 -1,0 -0,2

Emprego 0,0 -0,5 0,2

Massa salarial real -0,5 0,0 -0,6

UCI (em p.p.) -0,4 -0,3 1,2

Compras Industriais 3,4 -6,4 -1,2

* Dessazonalizado

Variação %
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