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Indústria gaúcha iniciou o segundo semestre em alta

A dificuldade de trazer a inflação para a meta

Imposto Inflacionário? Arrecadação Federal cresceu 26,1% no acumulado até julho

A arrecadação do RS nos primeiros seis meses do ano
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A Sondagem Industrial do RS, divulgada

mensalmente pela FIERGS, mostrou que o setor iniciou

a segunda metade do ano numa situação bastante

favorável, projetando um cenário positivo para o

restante de 2021.

Segundo a Sondagem, a produção e o emprego do

setor cresceram em julho. Os índices, que variam de

zero a 100, atingiram 56,1 e 53,3 pontos,

respectivamente. Como ficaram acima de 50, indicam

crescimentos em relação ao mês anterior. O emprego,

contrariando a sazonalidade negativa do período,

registrou a décima terceira expansão consecutiva.

Já o índice de utilização de capacidade instalada

(UCI) em relação ao usual atingiu 50,3 pontos em

julho. Muito próximo de 50, mostra que os empresários

gaúchos consideraram o uso da capacidade

praticamente no nível usual do mês, atingindo 73,0%

em julho, dois p.p. abaixo de junho e três acima da

média histórica do mês.

O índice de estoques em relação ao planejado

atingiu 50,6 pontos em julho. Ao se situar próximo de

50, o índice mostra estoques de produtos finais

próximos do esperado pelos empresários.

Sem acúmulo de estoques, o desempenho positivo

da atividade industrial aumentou o otimismo dos

empresários gaúchos em agosto. Todos índices de

expectativas se mantiveram em patamares elevados,

bem acima dos 50 pontos. Isso significa que os

empresários esperam crescimento nos próximos seis

meses. O índice de demanda cresceu 0,8 ponto, para

61,2 pontos, o de compras de matérias-primas avançou

2,1, para 60,1 e o de exportações subiu 2,6, para 56,7.

O índice de expectativa do número de empregados

ficou praticamente estável em 55,7 pontos.

Por fim, o índice de intenção de investir nos

próximos seis meses ficou em 60,1 pontos em agosto,

1,3 abaixo de julho, mas ainda em patamar elevado (10

pontos acima da média histórica). O índice também

varia de zero (nenhuma empresa tem intenção) a 100

pontos (todas empresas têm intenção) e, portanto,

quanto maior, maior é a intensão de investir, que, em

agosto, atingiu 65,3% das indústria gaúchas

Apesar de que o BC vem sendo cada vez mais

reativo e a taxa de juros já ter subido mais do que se

imaginava no início do ano, as expectativas de inflação

para 2022 gradualmente se aproximam do limite

superior da meta, sugerindo que uma queda tão rápida

da inflação não seja o cenário mais provável.

Em teoria, para entender porquê isso ocorre e a

dificuldade que o BC enfrenta atualmente, nada melhor

do que ilustrarmos a representação da inflação através

de uma curva de Phillips. Nesse arcabouço, define-se

que a inflação futura depende da evolução das

expectativas, da inércia (grau de indexação dos preços à

inflação passada), da taxa de câmbio e dos preços de

commodities, do hiato do produto (grau de ociosidade),

e, por fim, de um conjunto de choques eventuais de

oferta — como a falta de chuvas, uma quebra de safra

agrícola, ou uma quebra nas cadeias produtivas.

Na prática, temos um pano de fundo em que 4 dos 5

elementos citados estão atuando como forças

divergentes ao interesse de conter a inflação. A

persistência da depreciação cambial e dos choques

sobre os preços dos alimentos, bens industriais e

administrados, principalmente sobre os combustíveis

que seguem a cotação internacional e a energia que

depende das chuvas, conduziram o IPCA a um nível

muito elevado, 9,0% nos últimos 12 meses até julho.

Mas, pior do que isso e para surpresa de todos,

foram os efeitos secundários desse acúmulo de choques

transitórios que se provaram mais fortes e duradouros

do que o esperado e o seu consequente espalhamento

para os preços gerais se transformou em um conjunto

de choques permanentes sobre as expectativas e sobre a

inflação subjacente pelo canal da inércia, tornando o

processo inflacionário mais disseminado.

Portanto, até aqui, considerando uma taxa de câmbio

esperada acima de R$/US$ 5,00 em 2021 e 2022 e uma

inércia ascendente, a convergência para a meta no ano

que vem é extremamente difícil. Mais complicado fica

se, além contarmos que a força da contração monetária

leva algum tempo para fazer efeito, o cenário turbulento

para 2022 de estresse fiscal e incerteza eleitoral

colocam mais interferências sobre o efeito atrator da

política monetária para o centro da meta.

Desta maneira, conforme o tempo passa, mais

complicado e custoso fica para o BC influenciar a

inflação no futuro, de maneira que, para a convergência

se dar em 2022, serão necessárias doses mais elevadas

de juros até um patamar de taxa Selic em dois dígitos.

Nesse cenário ruim, é impossível não imaginar que se o

câmbio permanecer nesse patamar o custo necessário

para que a inflação arrefeça seja uma contração da

atividade com PIB do ano que vem próximo de zero.

A dificuldade de trazer a inflação para a meta

Indústria gaúcha iniciou o segundo semestre em alta

Índice de expectativas para demanda

(em pontos)

Nota: O índice varia de zero a 100 pontos, acima de 50 indica expetativa de 

crescimento. Fonte: FIERGS.
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Na última semana, a Receita Federal divulgou os

dados sobre a arrecadação tributária do mês de julho

que ficou na casa dos R$ 171,3 bilhões, um acréscimo

real de 35,5% em relação ao mesmo mês do ano

passado. No acumulado dos primeiros 7 meses, o

montante foi de R$ 1,1 trilhão (+26,1% reais ante o

mesmo período de 2020), sendo R$ 1,0 trilhão de

receitas administrada pelo fisco (+25,4% real) e R$

52,8 milhões de outros órgãos (sendo 87,4% advindos

de royalties).

Esse aumento expressivo adveio do crescimento de

alguns tributos como o IRPJ/CSLL, do qual resultou em

um montante de R$ 233 bilhões entre janeiro e julho

(+37,8% real), COFINS/PIS-PASEP de R$ 206 bilhões

(+38,5% real) e Impostos de Importação/IPI-

IMPORTAÇÃO de R$ 54,3 bilhões (+41,0% real).

Entre os setores que mais contribuíram para a elevação

da arrecadação destaca-se o comércio atacadista e

varejista, combustível, fabricação de automotores,

entidades financeira e eletricidade.

Os fatores responsáveis por esse cenário são

macroeconômicos, sendo o mais significativo a pressão

altista inflacionária. Os bens com preços administrados,

como é o caso da energia e dos combustíveis, que são

caracterizados por sua baixa elasticidade, ou seja, as

variações na renda afetam pouco o seu consumo, são os

que geram os maiores índices de arrecadação em

decorrência do aumento da inflação. Um segundo fator

que resultou esse impulso arrecadatório foi a taxa de

câmbio, que nos primeiro 7 meses do ano ficou acima

dos R$/US$ 5,10. Além disso, ocorreu acréscimos,

entre janeiro e junho, no volume de vendas do comércio

e dos serviços, no valor de 12,3% e 9,5%,

respectivamente (conforme o índice de atividade dos

setores divulgado pelo IBGE). Ocorreu ainda

acréscimos por bases deprimidas, uma vez que, as

contribuições do COFINS e PIS/PASEP tiveram seus

prazos de recolhimentos prorrogadas, os valores

vencidos entre abril e junho de 2020 foram pagos no

período de agosto a novembro do referido ano. Houve

também alta em recolhimentos atípicos, que saltaram de

R$ 2,8 bilhões entre janeiro e julho de 2020, para algo

em torno de R$ 24 bilhões nesse mesmo período de

2021. Esse montante de tributos fora de época ocorreu

por empresas que registraram lucros maiores do que o

previsto e tiveram que arcar com a diferença.

No entanto, a existência de incertezas afeta a

consolidação da recuperação da atividade econômica

em 2021/2022 e a arrecadação para os meses que se

seguem. É esperado que o nível de preços permaneça

em patamares elevados, o que de um lado gera ganhos

em impostos, porém, por outro, desestimula a demanda

agregada. Vale ainda destacar que a arrecadação futura

pode sofrer pressões baixistas através da possível

disseminação da variante Delta pelo mundo que poderá

atenuar o ritmo de crescimento do comercio mundial,

há também um quadro energético crítico que poderá

penalizar a atividade econômica, além dos altos níveis

de desemprego e taxa SELIC.

A arrecadação do RS nos primeiros seis meses do ano

Imposto Inflacionário? Arrecadação Federal cresceu 26,1% no acumulado até julho

Na análise do Relatório Resumido de Execução

Orçamentária (RREO) dos primeiros seis meses do ano,

em relação ao mesmo período de 2020, a Receita Total

do RS, desconsiderando as transferências

constitucionais, atingiu R$ 33,2 bilhões,

correspondendo a um crescimento real de 7,4%. No

entanto, esse valor contabiliza as receitas

intraorçamentárias, que são as receitas de entidades da

própria estrutura. Ao excluir esses repasses, temos a

Receita Total Efetiva no valor de R$ 25,5 bilhões, o

que representa um acréscimo real de 12,5% em relação

ao primeiro semestre do ano passado. Esse aumento

poderia ser maior se desconsiderássemos a parcela de

junho de 2020 do Auxílio Emergencial a Estados e

Municípios (R$ 549,9 milhões). O principal

contribuidor para a melhora das receitas do Estado em

2021 foi os Tributos e Taxas, que elevaram-se em

9,5%, em termos reais.

O ICMS acresceu 28,4% nos primeiros seis meses

dos anos. Enquanto em 2020 a economia conviveu com

quedas interanuais na arrecadação nominal (-12,8% em

abril, -27,2% em maio e -12,1% em junho) em 2021

ocorreu uma grande retomada, se sucedeu crescimento

de 47,9% em abril, 71,0% em maio e 39,7% em junho.

Assim como no ente nacional, os principais fatores

para o boom arrecadatório foram: (i) retomada da

atividade econômica do RS, segundo dados das

pesquisas mensais do IBGE, o volume de produção

física da indústria geral, principal contribuidor para o

ICMS, elevou 21% no primeiro semestre do ano. Do

mesmo modo, o volume de vendas do comércio e os

serviços também apresentaram crescimento nesse

período de 7,7% e 7,4%, respectivamente; (ii) pressão

inflacionária, puxados principalmente pelos preços

administrados. Diante desse cenário, atualizamos a

nossa projeção para arrecadação do ICMS/2021 para

R$ 46,8 bilhões.
Arrecadação ICMS

(Em bilhões | Valores nominais)

Fonte: Receita Dados.
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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

Informações sobre as atualizações das projeções:

❑ PIB: atualizamos nossa projeção para a arrecadação

de ICMS.

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 10,0

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

2017 2018 2019 2020 2021*

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.

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

