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Trata-se do 28º plano de auxílio fiscal aos entes subnacionais em 38 anos   

O setor deve manter a trajetória positiva nos próximos meses. 
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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 (IDI/RS), 

indicador de nível de atividade do setor no estado, 

divulgado pela FIERGS, cresceu 1,8% em novembro 

relativamente a outubro, retirados os efeitos sazonais. 

Essa foi a sétima taxa positiva seguida do índice, período 

em que acumulou alta de 33,6%, superando, pela 

primeira vez, o patamar de fevereiro (+1,5%). 

Todos os componentes do IDI/RS registraram 

crescimento na passagem de outubro para novembro 

(com ajuste sazonal), com destaque para as compras 

industriais (+7,6%) e o faturamento real (+3,2%), além 

das horas trabalhadas na produção (+0,5%) e da 

utilização da capacidade instalada-UCI (+0,3 p.p.), que 

ficou em 81,9% em novembro. Apenas os indicadores de 

mercado de trabalho – emprego (+1,0%), no sexto 

avanço seguido, e massa salarial real (+0,7%) – ainda 

não recuperaram os níveis pré-pandemia. 

A atividade industrial gaúcha também registrou alta 

na comparação com novembro do ano passado, de 4,7%, 

puxada pelas expansões intensas do faturamento real 

(+7,9%) e das compras industriais (+17,7%). Com esse 

resultado, o IDI/RS desacelerou a queda acumulada em 

2020 de -7,6% em outubro para -6,5% em novembro.  

No acumulado do ano de janeiro a novembro de 2020, 

todos os seis componentes do IDI/RS apresentaram 

quedas na comparação com igual período de 2019: 

faturamento real (-5,9%), horas trabalhadas na produção 

(-7,4%), emprego (-2,2%), massa salarial real (-9,5%), 

utilização da capacidade instalada (-5,3 p.p.) e compras 

industriais (-8,8%). 

Dos dezesseis setores pesquisados, onze registraram 

queda da atividade industrial no acumulado do ano. Os 

impactos negativos vieram, principalmente, dos setores 

de Veículos automotores (-19,3%) e Couros e calçados (-

20,6%) e, em menor intensidade, de Máquinas e 

equipamentos (-3,6%) e Químicos e refino de petróleo (-

3,8%). Por outro lado, as expansões com os maiores 

impactos positivos foram de Alimentos (+4,1%) e 

Produtos de metal (+5,0%). 

Os resultados dos Indicadores Industriais do RS de 

novembro mostraram que a atividade do setor voltou aos 

níveis pré-pandemia após sete meses de crescimentos 

seguidos na margem. Apesar de positivo, isso não 

significa a recomposição das perdas, lembrando que 

poucos setores e nenhum dos indicadores escaparão de 

uma queda em 2020.  

As expectativas para os próximos meses seguem 

positivas, amparadas nos juros baixos, na expansão do 

emprego, na elevada confiança empresarial e nos baixos 

níveis de estoques. Por outro lado, são incertos os 

impactos no setor do fim do auxilio emergencial, num 

quadro de desemprego ainda elevado, incerteza com 

relação à pandemia, agravamento da situação fiscal do 

país, aumentos de preços e escassez de insumos e 

matérias-primas. 

Indicadores Industriais do Rio Grande do Sul 

(Variações em %  – novembro de 2020)  

 

Fonte: UEE/FIERGS. 

Atividade industrial gaúcha retoma nível pré-pandemia 

Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS – Setorial 

(Variação jan-nov 2020/19 – %) 

 

Série dessazonalizada. 

Mês 

anterior*

Mês ano 

anterior
Ac. ano

Índice de desempenho industrial 1,8 4,7 -6,5

Faturamento real 3,2 7,9 -5,9

Horas Trabalhadas na produção 0,5 2,0 -7,4

Emprego 1,0 1,0 -2,2

Massa salarial real 0,7 -7,2 -9,5

UCI (em p.p.) 0,3 1,0 -5,3

Compras Industriais 7,6 17,7 -8,8

* Dessazonalizado
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Na semana passada, o Executivo Federal sancionou 

uma nova lei de socorro aos Estados e Municípios em 

grave situação fiscal, notadamente os mais endividados. 

A Lei Complementar (LC) 178/2021 é a mais nova 

integrante de um rol de tentativas para dar alívio às 

finanças estaduais, às quais, haja visto a sanção da nova 

lei, não obtiveram muito sucesso nos últimos anos. 

Pelo menos desde 2014, a relação financeira da 

União com os Estados é marcada por sucessivos planos 

de ajuda, revivendo-se um padrão verificado nos anos 

noventa, que culminou com o refinanciamento da 

dívida dos Estados com base na Lei nº 9.496/1997, 

cujos termos previam a indexação da dívida 

refinanciada ao IGP-DI + 6% a.a.. Entretanto, como tais 

condições estavam sufocando as finanças estaduais, as 

LCs 148/2014 e 156/2016 vieram para mudar 

significativamente os termos negociados em 1997. 

Dessa maneira, hoje a dívida é indexada à taxa Selic e 

os prazos de amortização são mais favoráveis, passando 

de 360 meses para 600 meses. 

Mesmo assim, os Estados mais endividados ainda 

não conseguiam honrar seus compromissos junto à 

União. Diante deste cenário, a União aprovou um novo 

socorro com base na LC 159/2017, a qual instituiu o 

Regime de Recuperação Fiscal (RRF), destinado aos 

Estados em situação fiscal mais grave. Resumidamente, 

o RRF suspende os pagamentos das prestações relativas 

à dívida à União, além das contragarantias dos créditos 

honrados pela União, incorporando-as ao saldo 

devedor. Em compensação, o Estado que deseje aderir 

ao RRF deve assumir diversos compromissos para o 

ajuste fiscal, como a criação de um teto de gastos 

estadual, reformas previdenciária e administrativa, 

redução de incentivos fiscais, privatização de estatais 

dos setores financeiro, de energia, saneamento, entre 

outras medidas para retomar o equilíbrio fiscal do 

Estado.  

Para que possa aderir ao RRF, o ente precisa 

comprovar que: (i) sua Receita Corrente Líquida (RCL) 

anual é menor do que sua Dívida Consolidada (DC) ao 

final do último exercício; (ii) a despesa com pessoal é 

igual ou maior que 70% da RCL; e (iii) o valor total das 

suas obrigações é superior às disponibilidades de caixa. 

A vigência do RRF é de três anos, prorrogável por mais 

três. Caso haja a postergação, as prestações e 

contragarantias devem ser retomadas gradualmente, até 

o pagamento integral do valor que se deixou de honrar 

no período. Até agora, apenas o Rio de Janeiro 

conseguiu aderir ao regime. Minas Gerais, Rio Grande 

do Sul, Goiás e Rio Grande do Norte já solicitaram a 

adesão e negociam a entrada com o Tesouro Nacional. 

Mas por que, então, criar um novo plano de socorro 

aos Estados? O objetivo principal era possibilitar que 

aqueles Estados com condições fiscais ruins, mas não 

graves a ponto de aderirem ao RRF, pudessem realizar 

operações de crédito com a garantia da União, em troca 

de algumas contrapartidas. Entretanto, a LC 178/2021 

foi um pouco mais além de garantir algum alívio para 

os Estados em situação “intermediária” nas contas 

públicas, ao flexibilizar os requisitos para entrada no 

RRF e as contrapartidas. Especificamente, somente o 

item (ii) foi alterado, passando a considerar os entes 

cujas despesas correntes ou com pessoal são superiores 

a 95% e 60% da RCL, respectivamente. Com essa 

mudança, a fila de espera para aderir ao RRF passa de 

quatro, e vai para doze Estados. Outra mudança é a 

ampliação do prazo de vigência de três para dez anos, 

sem a possibilidade de prorrogação. Ainda, uma 

diferença importante é que agora os benefícios do RRF 

são reduzidos de forma gradual e linear em 1/10 por 

ano, a partir do quarto ano. Tal proporção pode ser 

maior caso o Estado descumpra as metas e as 

contrapartidas. Dois anos consecutivos de 

desenquadramento levam à extinção do regime. 

As contrapartidas também sofreram alterações. A 

reforma previdenciária, por exemplo, ficou mais 

rigorosa com a adoção de regras previdenciárias da 

União. A reforma administrativa, por sua vez, ficou 

mais fácil, pois agora não é mais necessário extinguir os 

benefícios que não são mais previstos aos servidores da 

União, e sim apenas reduzi-los. A aplicação do teto de 

gastos, limitado à correção pelo IPCA, se faz valer do 

mínimo constitucional em saúde e educação, de forma 

que, além de transferências a municípios, também são 

excluídas as despesas nessas áreas para fins de 

verificação do cumprimento do teto. Além disso, em 

relação aos incentivos fiscais, exige-se a redução de 

apenas 20% da renúncia de receita e, ainda assim, com 

exceções e em prazo de três anos.  

O sentimento de descrença em relação a esse novo 

plano se deve ao fracasso com as tentativas que o 

precedem, especialmente porque as contrapartidas e 

punições não ocorriam na prática. Tomemos o caso do 

RJ, por exemplo, único Estado a aderir ao RRF. Seu 

prazo se encerrou em setembro de 2020, de forma que, 

a partir de outubro, os benefícios concedidos deveriam 

cair gradualmente, mas nenhum movimento nesse 

sentido ocorreu até hoje. Além disso, a insegurança 

jurídica no País dificulta a realização de reformas 

fiscais por meio de LCs. O próprio RS, juntamente com 

MG, GO e RN gozam do não pagamento dos seus 

compromissos à União por meio de liminares 

concedidas pelo STF, sem sofrer com as contrapartidas 

do regime. Ainda, da forma como a LC 178/2021 foi 

aprovada, os Estados já deixam de pagar seus 

compromissos a partir da adesão aprovada, inclusive 

aqueles que estavam pagando normalmente, antes 

mesmo de promover as medidas de contrapartida. Nesse 

contexto, ao que parece, teremos apenas um novo 

capítulo nessa história sem fim. 

Novo plano de socorro aos Estados e Municípios é sancionado 

Trata-se do 28º plano de auxílio fiscal aos entes subnacionais em 38 anos. 
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