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Desempenho recente e riscos para o crescimento do setor de Construção

Avanços ainda insuficientes no mercado de trabalho gaúcho

Confiança da indústria gaúcha recuou em setembro

A importância dos embarques de carne suína para o RS

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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Recentemente, o IBGE divulgou a PNAD Contínua

Trimestral referente ao segundo trimestre de 2021,

permitindo uma análise ampla do mercado de trabalho

das Unidades da Federação. No caso do Rio Grande do

Sul, os resultados se mostram positivos nos principais

indicadores – taxa de desemprego, número de

desocupados e de ocupados –, mas ainda não recuperam

todas as perdas que acompanharam o período

pandêmico.

A taxa de desemprego do Rio Grande do Sul foi

estimada em 8,8%, revelando uma queda frente ao

mesmo período do ano passado (9,4%). Porém, esse

percentual ainda é superior ao verificado no respectivo

período de 2019: 8,2%. No mesmo sentido, o número

de desempregados de abril a junho de 2021 foi de 514

mil, 3,9% abaixo dos 535 mil estimados em igual

intervalo de 2020, mas ainda 1,8% acima do observado

no mesmo período de 2019 (505 mil). Já o número de

ocupados foi estimado em 5,3 milhões no segundo

trimestre de 2021, revelando uma alta de 3,5% frente ao

mesmo período de 2020 (5,1 milhões), mas 5,6%

inferior ao contabilizado em igual período de 2019 (5,6

milhões).

Cabe mencionar que o número de desempregados

depende da disposição das pessoas em procurar por

uma colocação. Caso a pessoa tenha perdido o

emprego, mas não buscou uma nova vaga, ela não entra

na conta. Essa parece ser a realidade de muitas pessoas,

pois a distância do atual número de ocupados em

relação ao nível de 2019 (-313 mil ou -5,6%) é muito

maior se comparada ao número de desempregados (+9

mil ou +1,8%).

Os bons resultados obtidos nas comparações de

2021 e 2020 devem ser vistos com cautela. As

comparações com o período anterior à pandemia

mostram que o caminho ainda é longo para a total

recuperação das perdas no mercado de trabalho gaúcho.
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Os dados do PIB do segundo trimestre de 2021,

divulgados nas últimas semanas, trouxeram boas

notícias para o setor de Construção. No Brasil, houve

crescimento de 2,7% na comparação com o primeiro

trimestre e alta de 13,1% em relação ao segundo

trimestre do ano passado. O desempenho nacional

positivo contou com a contribuição do Rio Grande do

Sul, onde foram observados avanços de 2,9% e de

9,5%, considerando as mesmas bases de comparação.

O aquecimento do setor pode ser observado pelos

resultados recentes dos dois principais componentes

utilizados para o cálculo do PIB: produção de insumos

e emprego. A produção industrial de insumos típicos

para a Construção completou em julho 13 meses de

avanço na comparação com o mesmo mês do ano

anterior, algo inédito na série iniciada em janeiro de

2012. No acumulado em 12 meses até julho, o

crescimento foi de 16,7% frente aos 12 meses

anteriores. Pelo lado do emprego, nos 12 meses até

julho, foram gerados 310,5 mil postos formais de

trabalho no setor de Construção do Brasil,

representando um avanço de 14,3% no estoque de

empregados.

Para os próximos meses, os empresários do setor

se mostram otimistas quanto à continuidade do bom

desempenho. Segundo pesquisa da CNI, o Índice de

Confiança do Empresário Industrial da Indústria da

Construção (ICEI-Construção) atingiu em agosto o

maior nível do ano, com as empresas relatando

expectativa de aumento do nível de atividade, de novos

empreendimentos e serviços, de compras de matérias-

primas e do número de empregados nos próximos seis

meses. Como reflexo desse cenário, o índice de

intenção de investimentos atingiu em agosto o maior

patamar desde julho de 2014.

Contudo, apesar do bom desempenho recente,

alguns fatores podem prejudicar a continuidade da

retomada do setor, sendo o expressivo aumento de

custos um dos principais entraves. A Construção é um

dos setores que mais sofre coma falta e o aumento dos

preços de insumos e matérias-primas, pois demanda

uma grande variedade de produtos de outros setores da

indústria que também enfrentam problemas nas cadeias

de suprimentos. Os resultados do Índice Nacional de

Custo da Construção (INCC), calculado pela FGV,

ilustram a subida dos preços: nos 12 meses até agosto, o

INCC acumulou alta de 17,1%, com o componente

Materiais, Equipamentos e Serviços apresentando

elevação de 28,9%.

Ademais, a elevação da taxa Selic pelo Banco

Central para conter o avanço da inflação e o

desemprego ainda muito elevado agem no sentido de

esfriar a demanda do setor. O primeiro via aumento das

taxas para financiamento imobiliário e o segundo por

conta do aperto na renda das famílias, ainda mais em

um cenário de inflação elevada.

Avanços ainda insuficientes no mercado de trabalho gaúcho

Desempenho recente e riscos para o crescimento do setor de Construção

Fonte: PNAD Contínua/Trimestral.

População ocupada – RS

(Em milhões)

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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O Índice de Confiança do Empresário Industrial

gaúcho (ICEI/RS) atingiu 61,2 pontos em setembro, 3,7

pontos a menos do que o apurado em agosto, quando,

após cinco meses altas seguidas, atingiu o maior nível

do ano. O ICEI/RS, que varia de zero a 100 pontos,

continuou acima dos 50, indicando confiança, ainda que

menos intensa e disseminada que em agosto.

O ICEI é composto pela avaliação dos empresários

sobre as condições atuais e pelas expectativas em

relação à economia brasileira e à própria empresa. Os

índices expressam percepções negativas (abaixo de 50)

ou positivas (acima de 50). Em setembro, houve

declínio em todos, mas seguiram no campo positivo.

O Índice de Condições Atuais diminuiu de 59,8 em

agosto para 56,1 pontos em setembro. A percepção dos

empresários gaúchos sobre as condições da economia

brasileira foi o componente com a maior queda (-8,0

pontos) e a pior avaliação, com o índice alcançando

50,9 pontos, pouco acima da marca divisória. O

percentual de empresários que percebem melhora na

economia brasileira recuou de 46,8% em agosto para

32,1% em setembro e o percentual de piora mais que

dobrou, passando de 13,5% para 28,0%. O Índice de

Condições Atuais das Empresas caiu de 60,2 para 58,7

pontos no período.

Em relação aos próximos seis meses, o otimismo

da indústria gaúcha diminuiu em setembro, mas

permaneceu alto, com o Índice de Expectativas em 63,8

pontos (67,5 em agosto). Mais uma vez, o componente

associado à economia brasileira, que caiu de 64,2 para

58,4 pontos, exerceu o maior impacto, em resposta à

redução do otimismo (de 59,9% dos empresários em

agosto para 45,4% em setembro) e o avanço do

pessimismo (de 5,9% para 12,4%). Sobre o futuro da

empresa, os empresários também ficaram menos

otimistas: o índice passou de 69,1 para 66,6 pontos.

A confiança industrial gaúcha em setembro foi

muito impactada pelo agravamento da crise hídrica,

pela instabilidade política e pela ameaça de greve dos

caminhoneiros, fatores que elevaram a incerteza num

cenário já marcado por aumentos de custos, da inflação,

dos juros e dos insumos e matérias-primas.

Apesar de menor, a confiança industrial gaúcha,

usada para sinalizar tendências, continua compatível

com um quadro de expansão nos próximos meses. A

forte queda no mês, contudo, é um sinal de alerta, pois

pode afetar os planos de investimentos do setor

No acumulado de janeiro a agosto de 2021, as

exportações de carnes pelo RS atingiram US$ 1,5

bilhão, valor 17,5% superior ante o mesmo período do

ano passado. Em relação ao acumulado para o mesmo

período de 2019, o avanço foi de 52,9%.

Particularmente, esse desempenho se justifica tanto

pelo papel importante que o RS assumiu como

fornecedor para o resto do mundo nos últimos anos,

como pelo fato de que o estoque de proteínas no

mundo, desde 2012, se reduziu dramaticamente frente a

peste africana que atingiu algumas regiões, gerando um

aumento da demanda global. O momento mais crítico

se deu em 2018, quando a China foi impactada. Em

2019, o déficit de suínos na China em relação a 2018

estava em 27,5%. Devido a isso, em 2020, a exportação

de suínos foi o item que mais cresceu entre toda a pauta

do RS em relação a 2019 (+55,7%).

Nesse mesmo período, 2012 a 2020, as exportações

de carne suína pelo RS foram as que mais avançaram

comparado a outros produtos do complexo carne. A

importância das exportações do complexo carne sobre a

pauta do RS também cresceu: atualmente corresponde a

57,6% do total exportado pela Indústria de Alimentos e

18,8% da Indústria de Transformação. Em 2012, esses

valores eram 48,2% e 14,9%, respectivamente.

Por outro lado, a participação das exportações de

carnes pelo RS na pauta brasileira se reduziram nesse

período. As vendas de carne de frango, suíno e bovino

correspondiam a 18,5%, 29,0% e 5,2% do total

exportado pelo Brasil em 2012, e passaram para 15,4%,

28,5% e 4,6% em 2020, respectivamente. As

exportações brasileiras de carnes em geral, por sua vez,

cresceram 10,5% entre 2012 e 2020, onde as vendas de

carne suína do BR para a China avançaram de US$ 8,0

milhões em 2012 para US$ 1,2 bilhão em 2020.

Nesse sentido, os números reforçam o papel das

exportações de carnes do RS como uma forte

engrenagem da indústria gaúcha. O desempenho

atingido até aqui têm gerado um efeito de

encadeamento na economia como um todo, o que ajuda

o RS a recuperar espaço na pauta brasileira.

A importância dos embarques de carne suína para o RS

Confiança da indústria gaúcha recuou em setembro

Índice de Confiança do Empresário Industrial do RS 
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Falta de 
confiança

Confiança

Ano
Carnes RS / 

Alimentos RS
Carne suína RS / 

Alimentos RS

Carnes RS / 

Carnes BR

Carne suína RS / 

Carne suína BR

2012 48,2% 8,8% 14,1% 29,0%

2013 51,0% 9,0% 13,0% 30,2%

2014 53,3% 10,1% 13,2% 29,2%

2015 52,2% 10,6% 13,7% 34,1%

2016 55,1% 12,3% 13,6% 31,5%

2017 60,2% 14,1% 13,1% 31,6%

2018 42,9% 8,6% 8,6% 23,2%

2019 55,0% 12,7% 10,3% 26,1%

2020 57,6% 17,7% 11,7% 28,5%

Participação das Exportações de Carnes - RS

Fonte: SECEX/ME.

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 2,8

Indústria -0,5 0,7 0,4 -3,5 5,4

Serviços 0,8 2,1 1,7 -4,5 4,1

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 8,374

Em US$
2 2,063 1,916 1,877 1,444 1,587

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 57,6 83,0

Indústria -140,0 23,9 97,2 191,5 672,4

Indústria de Transformação -14,8 1,2 13,2 81,8 444,5

Construção -116,1 11,4 70,7 104,7 201,8

Extrativa e SIUP
4 -9,0 11,2 13,3 5,0 26,1

Serviços 93,7 520,2 533,8 -170,9 1.595,9

Total -12,0 546,4 644,1 78,1 2.351,3

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 11,8 11,6 11,0 13,9 13,3

Média do ano 12,7 12,3 11,9 13,5 14,0

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*

❑ Não houve alterações.

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 32,0

Indústria -1,8 2,8 1,7 -5,8 11,5

Serviços 1,6 2,6 1,6 -4,8 4,5

Total 1,8 2,0 2,0 -7,0 10,8

Produto Interno Bruto Real  (Em bilhões correntes)

Em R$ 423,270 457,294 475,175 473,743 560,149

Em US$
2 132,608 125,108 120,435 91,861 106,131

Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos)

Agropecuária -1,5 -1,4 -0,1 0,6 1,4

Indústria -12,1 1,5 -5,5 3,8 54,3

Indústria de Transformação -5,9 0,9 -1,5 3,1 50,5

Construção -3,9 0,9 -4,0 0,6 3,4

Extrativa e SIUP
3 -2,3 -0,2 0,0 0,2 0,5

Serviços 5,4 20,4 26,0 -29,5 84,3

Total -8,3 20,5 20,4 -25,0 140,1

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 8,0 7,4 7,1 8,4 8,3

Média do ano 8,4 8,1 8,0 9,1 8,7

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 46,8

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 Industrial
4
 (% a.a.) 0,6 5,9 2,5 -5,4 6,3

Fontes: DEE/Seplag-RS, IBGE, BCB, Ministério da Economia, SEFAZ-RS, UEE/FIERGS. * 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
 SIUP = Serviços Industriais de Utilidade Pública. 

4
 Não considera a Construção Civil e o SIUP.

2017 2018 2019 2020 2021*

Informações sobre as atualizações das projeções:

❑ A previsão para o crescimento do PIB do RS foi

atualizada.

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

