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Retrocesso institucional na aprovação do Orçamento para 2021

A visão do BC sobre o repasse de custos na indústria da transformação

Pandemia derruba confiança da indústria gaúcha em março

Indústria gaúcha segue em alta em fevereiro, mas o otimismo diminuiu
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Desde as pedaladas fiscais, que estiveram no

centro do debate sobre o afastamento da ex-Presidente

Dilma, o Brasil fez avanços importantes do ponto de

vista do ajuste fiscal. O fim da contabilidade criativa

exigiu a aprovação de um compromisso com o ajuste

das contas públicas no médio e longo prazo. O Teto dos

Gastos e a Reforma da Previdência foram decorrências

diretas dessa necessidade de repactuação. Antes da

pandemia, os frutos desse esforço já estavam nascendo,

o ano de 2019 foi o primeiro desde de 2014 em que o

Brasil conseguiu uma redução de 1 ponto percentual

(p.p.) da relação dívida bruta/PIB, após saltar de 51,6%

em 2013 para 75,7% em 2018.

Mesmo em 2020, o avanço das despesas em

decorrência da pandemia ocorreu através de gastos

extraordinários, com baixo impacto sobre o déficit

recorrente, conforme estimativas da FGV1. Fazemos

esse balanço de boas condutas do ponto de vista fiscal

para criticar o retrocesso apresentado na aprovação do

orçamento para 2021.

O legislativo realizou um corte de R$ 26 bilhões da

previsão de despesas obrigatórias para 2021. Nessa

manobra foi retirado R$ 13,5 bilhões, quando a equipe

econômica do governo apontava a necessidade de

aumentar essas mesmas despesas em mais R$ 8,3

bilhões para adequar a realidade financeira. Além disso,

foram suprimidos R$ 7,4 bilhões do abono salarial, R$

2,6 bilhões do seguro desemprego e R$ 2,5 bilhões do

crédito agrícola. Esse movimento não somente tirara a

veracidade da peça orçamentária, como também

dificulta que os gatilhos previstos pela PEC

Emergencial sejam acionados no futuro.

Além desse efeito direto sobre a gestão das

finanças públicas, existem impactos sobre a estabilidade

econômica e credibilidade do país. Por exemplo,

recuperar o grau de investimentos fica da vez mais

distante.

Recentemente o Banco Central (BC) apresentou

estimativas sobre a elasticidade de variáveis-chave

sobre a relação dívida/PIB. O BC estima que para cada

1 p.p. de aumento na Taxa SELIC a relação dívida

bruta/PIB avança 0,43 p.p.. Da mesma forma, para cada

1 p.p. de aumento no IPCA resulta num aumento de

0,16 p.p. na relação da dívida e, para cada 1% de

desvalorização cambial a dívida bruta/PIB sobe 0,11

p.p.. A incerteza provocada pela falta de controle fiscal

tem levado à piora nessas três variáveis

macroeconômicas.

O Brasil precisa parar de flertar com o abismo e

realizar as reformas que ajustam os gastos obrigatórios.

A janela de juros baixos internacionais e vista grossa

com aumento dos gastos por conta da pandemia tem

hora para acabar e o País não pode correr o risco de

inaugurar mais uma década perdida.

O debate sobre as perspectivas para a inflação ao

consumidor, medida pelo IPCA, nos próximos meses

traz como grande fator de incerteza o tamanho do

repasse dos preços do atacado e dos produtos básicos

para o consumidor final. Criou-se até a metáfora de que

o IGP-M estaria grávido de IPCA. Ou seja, que grande

parte daquela variação dos índices gerais chegariam aos

preços ao consumidor alguns meses depois.

Essa dúvida certamente também esteve presente nas

discussões do comitê de política monetária. Dessa

forma, foi separado um box para esse tema no Relatório

Trimestral de Inflação publicado na semana passada

pelo Banco Central. O BC destaca que o ano de 2020

foi marcado por forte elevação dos preços ao produtor,

mais forte para matérias-primas brutas (60,6%) e bens

intermediários (21,7%) do que para bens finais (15,6%).

A principal dúvida sobre esse repasse reside na

seguinte questão: será que o repasse já está

acontecendo, mas produtos que sofreram aumentos

representam apenas uma fração do IPCA e, portanto,

não existe um aumento de preços represado para os

próximos meses? Ou, como cenário alternativo, ainda

observaremos uma onda de repasses com aumento do

IPCA acima do esperado?

A resposta do estudo é de que o repasse não é de um

pra um. Para o total da indústria o estudo sugere um

coeficiente de repasse de 48% na análise das variações

interanuais dos custos dos insumos e dos preços dos

produtos indústria. Esse repasse é mais elevado para o

setor de Alimentos, Produtos químicos e Têxteis, e

menor para Farmoquímicos e farmacêuticos, Madeira e

Couro e calçados e Impressão. Esse resultado decorre

da importância que os custos com insumos assume na

receita da atividade. Apenas parte dos custos totais são

relativos aos custos com insumos, por isso o repasse

não ocorre em proporção direta. Além disso, outros

segmentos cujos preços são regulados também

apresentam baixa taxa de repasse.

Com relação ao cenário atual, o estudo do Banco

Central levanta a possibilidade de que grande parte do

aumento das matérias-primas brutas para a indústria já

foi repassado para os preços finais ao longo dos últimos

seis meses. O trabalho também avaliou o tempo médio

em que esse repasse tende a ocorrer. A estimativa é de

que 66% do repasse total esperado para um ano ocorre

no trimestre em que há o aumento dos custos e até o

final do segundo trimestre cerca de 90% do repasse é

efetuado. Isso é uma boa notícia para as expectativas de

IPCA e INPC.

A visão do BC sobre o repasse de custos na indústria da transformação

Retrocesso institucional na aprovação do Orçamento para 2021

1https://observatorio-politica-fiscal.ibre.fgv.br/posts/resultado-primario-recorrente-
2https://www.bcb.gov.br/content/estatisticas/docs_estatisticasfiscais/Nota%20para

%20a%20Imprensa%20-%20Estat%C3%ADsticas%20Fiscais.pdf
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O Índice de Confiança do Empresário Industrial

gaúcho (ICEI/RS), divulgado mensalmente pela

FIERGS, caiu 8,7 pontos em março relativamente a

fevereiro, atingindo 54,1 pontos. É a segunda maior

queda já apurada desde 2010, perdendo apenas para

abril de 2020 (-28,3 pontos), quando da primeira onda

da pandemia no país e superando junho de 2018 (-6,2

pontos), quando da crise dos caminhoneiros. Apesar

disso, o índice manteve-se acima dos 50 pontos,

mostrando que ainda há confiança entre os empresários

gaúchos do setor.

Todos os componentes do índice – condições atuais

e expectativas – caíram com força no período.

Na terceira queda seguida, o Índice de Condições

Atuais atingiu 50,0 pontos em março, uma redução de

8,2 pontos em relação a fevereiro. Exatamente sob a

marca divisória de 50 pontos, o índice mostra que, na

média, os empresários não perceberam piora nem

melhora nas condições dos negócios em março. Os dois

subcomponentes do índice recuaram fortemente, mas o

Índice de Condições das Empresas, de 60,0 para 53,1

pontos, manteve-se, acima de 50, ainda indicando

melhora. Já o Índice de Condições Atuais da Economia

Brasileira recuou de 54,8 para 43,7 pontos e voltou a

sinalizar piora (abaixo de 50), o que não ocorria desde

agosto de 2020 (42,4 pontos). O percentual de

empresários gaúchos que percebiam melhora na

economia brasileira caiu de 37,0% para 16,9% na

passagem de fevereiro para março. Já a parcela que vê

piora mais que dobrou: de 17,9% para 38,8%.

As expectativas dos empresários gaúchos para os

próximos seis meses também recuaram intensamente,

mas mantiveram-se otimistas em março (índices acima

de 50 pontos). O Índice de Expectativas recuou de 65,1

para 56,2 pontos, puxado pelo componente de

expectativas da economia brasileira que caiu de 61,3

para 50,3 pontos. Praticamente sob os 50 pontos, o

resultado demostra que a indústria gaúcha espera que a

situação da economia permaneça a mesma nos

próximos seis meses. Em fevereiro, 53,3% dos

empresários mostravam confiança na economia, esse

percentual caiu para 29,0% em março. Já a parcela de

empresários que esperam piora praticamente triplicou:

de 8,2% para 25,1%. As expectativas com o futuro das

próprias empresas também ficaram bem menos

otimistas: o índice caiu de 67,1 para 59,2 pontos.

Os resultados do ICEI/RS de março mostram a

avaliação negativa dos empresários gaúchos acerca do

impacto na economia brasileira do forte avanço dos

casos de Covid-19 e a consequente volta das medidas

de contenção da doença. O quadro também conta com a

indefinição do auxílio emergencial e a falta e o aumento

intenso dos preços de insumos e matérias-primas.

Nesse sentido, o panorama descrito pelos

empresários gaúchos coloca em risco a trajetória de

recuperação da indústria em curso, que dependerá,

sobretudo, da evolução da doença e da vacinação.

Os indicadores da Sondagem Industrial do RS,

pesquisa de opinião empresarial mensal da FIERGS,

apontam para nova expansão da indústria em fevereiro,

com crescimento da produção e do emprego e estoques

ajustados. As expectativas dos empresários gaúchos

para os próximos seis meses, porém, ficaram menos

otimistas e a intenção de investir diminuiu.

O índice da produção atingiu 51,9 pontos em

fevereiro. Acima da linha divisória de 50 pontos, indica

crescimento em relação ao mês anterior. Desde maio de

2020, apenas no mês de dezembro a produção caiu.

Com a expansão sistemática da produção, o emprego

registrou a oitava alta seguida: o índice foi de 55,1

pontos no mês.

Segundo a Sondagem, a indústria gaúcha ocupou

74,0% de sua capacidade instalada em fevereiro,

ficando no mesmo percentual de janeiro e acima da

ocupação média de 69,9% do mês. Na visão dos

empresários, porém, a utilização ficou dentro do normal

para o mês: o índice de UCI em relação à usual atingiu

50,1, praticamente na marca dos 50,0 pontos. Vale

lembrar que a indústria gaúcha operava acima da

capacidade normal desde setembro de 2020.

Após oito meses de quedas seguidas, os níveis de

estoques de produtos finais voltaram a crescer em

fevereiro (índice de evolução mensal em 51,6 pontos).

Com isso, a indústria gaúcha conseguiu ajustar seus

estoques aos níveis desejados após cinco meses abaixo.

De fato, o índice de estoques em relação ao planejado

de fevereiro ficou em 49,8 pontos, revelando, muito

próximo de 50, estoques no nível planejado pelas

empresas, mesmo com as dificuldades com os insumos

e as matérias-primas.

Com relação às expectativas, a Sondagem mostrou

que, embora continuem sinalizando crescimento para os

próximos seis meses, os indicadores recuaram em

março relativamente a fevereiro: demanda (-4,5 pontos,

para 55,7), exportações (-3,5 pontos, para 52,0),

emprego (-4,8 pontos, para 53,1) e compras de

matérias-primas (-4,0 pontos, para 55,4 pontos). Acima

de 50, os índices ainda mostram otimismo, enquanto a

queda revela que ele diminuiu e ficou menos

disseminado entre os empresários.

Por fim, em sintonia com o menor otimismo, o

índice de intenção de investimentos caiu 3,4 pontos na

passagem de fevereiro para março, atingindo 57,4

pontos. Neste caso, quanto menor o valor, entre zero e

100, menor e menos espalhada a intenção de investir

entre os empresários. Em março, 65,8% das empresas

estavam dispostas a investir, eram 69,0% em fevereiro.

Indústria gaúcha segue em alta em fevereiro, mas o otimismo diminuiu

Pandemia derruba confiança da indústria gaúcha em março

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

Produto Interno Bruto Real  (% a.a.) 1

Agropecuária 14,2 1,3 0,6 2,0 2,5

Indústria -0,5 0,7 0,4 -3,5 4,2

Serviços 0,8 2,1 1,7 -4,5 3,0

Total 1,3 1,8 1,4 -4,1 3,2

Produto Interno Bruto Real  (Em trilhões correntes)

Em R$ 6,585 7,004 7,407 7,448 7,978

Em US$2 2,063 1,916 1,877 1,444 1,558

Inflação (% a.a.)

IGP-M -0,5 7,6 7,3 23,1 4,4

INPC 2,1 3,4 4,5 5,4 3,8

IPCA 2,9 3,7 4,3 4,5 4,0

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 Total3 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 SIUP4 -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 217,7 239,3 225,4 209,8 243,6

Importações 150,7 181,2 177,3 158,9 181,8

Balança Comercial 67,0 58,0 48,0 50,9 61,9

Moeda e Juros

Meta da taxa Selic – Fim do ano (% a.a.) 7,00 6,50 4,50 2,00 3,75

Taxa de Câmbio – Desvalorização (%)5 1,5 17,1 4,0 28,9 -1,7

Taxa de Câmbio – Final do período (R$/US$) 3,31 3,87 4,03 5,20 5,11

Setor Público (% do PIB)

Resultado Primário -1,7 -1,6 -0,8 -9,5 -4,2

Juros Nominais -6,1 -5,4 -5,0 -4,2 -3,9

Resultado Nominal -7,8 -7,0 -5,8 -13,7 -8,1

Dívida Líquida do Setor Público 51,4 52,8 54,6 63,0 72,8

Dívida Bruta do Governo Geral 73,7 75,3 74,3 89,3 98,3
Fontes: IBGE, BCB, FGV, M inistério  da Economia, STN. * 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 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 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$ 423,270 457,294 475,175 473,419 512,142

Em US$2 132,608 125,108 120,435 91,798 97,365

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

2017 2018 2019 2020 2021*

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.

❑ Não houve alterações.

Informações sobre as atualizações das projeções:

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

