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Atividade segue fraca e sem perspectivas de mudança
Em setembro, os indicadores de atividade seguem retratando estagnação da indústria
gaúcha. O indicador de produção não apenas recuou em relação ao mês anterior como situouse abaixo dos 50 pontos, refletindo queda, comportamento compartilhado pela utilização da
capacidade instalada (UCI). No caso do emprego, também há claros sinais de desaceleração.
Embora o recuo nos indicadores ocorra num mês sazonalmente desfavorável, a permanência
da UCI abaixo do usual não deixa dúvidas quanto ao desaquecimento da atividade em curso. O
recuo da produção não foi suficiente para liminar o acúmulo dos estoques indesejados.
Nesse cenário, mantém-se o processo de deterioração das condições financeiras das
empresas. O indicador da satisfação das margens de lucro continua abaixo de 50 pontos,
sugerindo que as indústrias gaúchas não estão satisfeitas.
A elevada carga tributária segue sendo apontada como como o principal problema
enfrentado pelo setor. Na sequência, os problemas que mais afligem são a competição
acirrada, o alto custo da matéria-prima, a falta de trabalhador qualificado e a taxa de juros. Vale
destacar a perda de importância relativa da taxa de câmbio e o aumento do alto custo da
matéria-prima comparativamente aos trimestres anteriores.
O quadro geral das expectativas sofreu novo processo de revisão para baixo e continua
pouco favorável. Embora ainda no campo otimista, a expectativa de demanda vem sendo
deprimida pela conjuntura econômica. O indicador de exportações reflete a dificuldade de
colocação dos produtos gaúchos no mercado internacional. O indicador de compras de
matérias-primas também não dá sinais que alimente esperança num processo de retomada
Assim, a convergência dos indicadores de situação atual e expectativas sugere a
continuidade do processo de desaquecimento da atividade industrial nos próximos meses. A
valorização cambial e seu impacto nas exportações e importações, as taxas de juros e as
turbulências causadas pela economia mundial compõem a conjuntura adversa à indústria
gaúcha. O abrandamento da política monetária e desvalorização cambial parecem não ter
influenciado favoravelmente o sentimento do empresário. O alto nível dos estoques de
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produtos apresenta-se como um entrave adicional para a aceleração da recuperação nos
próximos meses.
Nível de atividade
Atividade esteve abaixo do usual pelo sexto mês seguido
Em setembro, o indicador de volume de produção registrou 45 pontos para indústria
como um todo (abaixo da linha divisória dos 50 pontos), o que indica queda. Esse desempenho
abrange todos os portes de empresas pesquisados, em especial, as médias e grandes
empresas.
O indicador de evolução do emprego também mostrou-se menor nesse mês, alcançando
50 pontos e, portanto, revelando estabilidade no número de empregados em setembro na
comparação com o mês anterior, comportamento compartilhado por todos os portes de
empresas pesquisados.
No mesmo sentido, o nível médio de utilização da capacidade instalada (UCI), pelo sexto
mês seguido considerado abaixo do usual, caiu em relação ao mês anterior, movimento
acompanhado pelas grandes e, principalmente, pelas médias empresas. O ajuste para baixo
não foi acompanhado pelas pequenas empresas que aumentaram 1 ponto percentual o uso da
capacidade produtiva.
Volume de produção no mês

Volume do emprego no mês
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UCI no trimestre

UCI em relação ao usual

Estoques
Queda na produção não eliminou o excesso de estoques
Em setembro, os estoques de produtos finais da indústria gaúcha mostraram-se
praticamente estáveis (50,6 pontos) comparativamente ao nível observado no mês anterior,
com comportamentos distintos entre os portes: crescimento entre as pequenas (51,7 pontos) e
grandes (52,3 pontos) e redução entre as médias empresas (47,3 pontos). A estabilidade
nesse indicador, todavia, não foi observada em relação ao nível de estoques desejado pelas
empresas, cujo indicador correspondente (56,2 pontos) apontou para estoques bem acima do
planejado, fato registrado com mais intensidade entre as grandes empresas (59,1 pontos).
Estoques de produto final no mês

Estoques de produtos finais – Planejado
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Principais problemas no terceiro trimestre
Refletindo a desvalorização, câmbio perde e custos de matéria-prima ganha importância
A indústria gaúcha de todos os portes permanece apontando a elevada carga tributária,
assinalada por 63% das empresas, como o maior problema para a atividade no trimestre.
Consolidada em segundo lugar desde o terceiro trimestre de 2009, a competição
acirrada de mercado (38,8%) foi o segundo entrave mais lembrado pelo setor como um todo,
porém foi o quarto no ranking entre as grandes empresas (34,3%).
Chama a atenção o item alto custo da matéria-prima que passou de sexto problema no
segundo trimestre (22,6% das assinalações) para terceiro lugar no terceiro trimestre com
31,3% das avaliações. Esse item ganhou importância relativa, especialmente, entre as grandes
empresas (40%) onde foi o segundo mais assinalado, uma expansão de 13,7 pontos
percentuais em relação ao segundo trimestre.
As dificuldades no mercado de trabalho para a indústria gaúcha seguem presentes no
terceiro trimestre. A falta de trabalhador qualificado foi o quarto maior problema enfrentado,
principalmente, pelas pequenas e médias empresas.
Sempre entre os principais fatores restritivos à atividade industrial, as altas taxas de
juros, com 25% das assinalações, foram o quinto principal no trimestre. Esse item é
particularmente mais nocivo para as pequenas (31,1%) e para as médias empresas (25,5%).
Vale destacar por fim a perda de importância relativa da taxa de câmbio como elemento
inibidor do setor industrial, influenciada, especialmente, pelas avaliações das pequenas
empresas (de 20,3% no trimestre anterior para 9,8%). No geral, a taxa de câmbio caiu de
terceiro lugar (32,3%) no trimestre anterior para o sétimo lugar (24,6%) no trimestre corrente.
Para as grandes empresas a taxa de câmbio é o terceiro fator mais restritivo (37,1%) e para as
médias, o quinto.(33,3%).
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Principais problemas enfrentados no trimestre
III TRIMESTRE2011
Elevada carga tributária
Competição acirrada de mercado
Alto custo da matéria-prima
Falta de trabalhador qualificado
Taxas de juros elevadas
Falta de demanda
Taxa de câmbio
Falta de capital de giro
Inadimplência dos clientes
Falta de financiamento de longo prazo
Capacidade produtiva
Outros
Falta de matéria-prima
Distribuição do produto

Total
Pequeno
62,6%
63,9%
38,8%
34,4%
31,3%
29,5%
29,3%
27,9%
25,2%
31,1%
25,2%
29,5%
9,8%
24,5%
18,4%
23,0%
8,8%
11,5%
8,8%
13,1%
6,1%
1,6%
5,5%
4,0%
2,7%
1,6%
2,0%
4,9%

Porte
Médio
Grande
64,7%
57,1%
34,3%
47,1%
27,5%
40,0%
33,3%
25,7%
25,5%
14,3%
19,6%
25,7%
33,3%
37,1%
15,7%
14,3%
7,8%
5,7%
5,9%
5,7%
9,8%
8,6%
0,0%
15,4%
3,9%
2,9%
0,0%
0,0%

Situação financeira no trimestre
As empresas seguem insatisfeitas com suas margens de lucro
O fraco desempenho da indústria gaúcha no ano também se refletiu nas condições
financeiras e na lucratividade
O indicador de satisfação com a margem de lucro (45 pontos) segue pelo terceiro
trimestre seguido situando abaixo da linha divisória dos 50 pontos, fato que, na avaliação dos
empresários de todos os portes, representa margens de lucro ruins.
No mesmo sentido, o índice de facilidade de acesso ao crédito manteve pelo terceiro
mês seguindo abaixo dos 50 pontos. O indicador evoluiu para 45,1 pontos, denotando
dificuldades por parte das empesas de acesso ao crédito,
Por fim, o índice de satisfação das condições financeiras (50 pontos) mostrou que os
empresários gaúchos estão satisfeitos com as condições financeiras de suas empresas.
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Situação financeira no trimestre

Expectativas para os próximos seis meses
Os empresários cada vez menos otimistas
O otimismo empresarial com relação à demanda está cada vez menos disseminado
entre as indústrias gaúchas. Em outubro, o índice recuou pelo terceiro mês seguido e alcançou
o valor de 52 pontos, três pontos abaixo de setembro, nove abaixo do mesmo mês de 2010 e
seis abaixo de sua média histórica. Vale destacar, que esse desempenho refletiu, em grande
parte, a reavaliação das grandes empresas, cujo índice (50 pontos) caiu 4,6 pontos. O
resultado sugere a continuidade do atual cenário de estagnação da atividade industrial gaúcha
nos próximos meses.
Apesar do recente movimento de desvalorização do real, as perspectivas quanto ao
crescimento da quantidade exportada mantêm-se contidas. De fato, as dificuldades de
colocação dos produtos industriais num ambiente de crise mundial se refletem no indicador de
quantidade exportada que atingiu 50 pontos, o que denota estabilidade nos próximos seis
meses.
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Expectativas de demanda

Expectativa de quantidade exportada

Em linha com as expectativas menos otimistas para a demanda, as empresas
pretendem diminuir o seu quadro funcional nos próximos seis meses. O índice de expectativa
de número de empregados recuou para 49,4 pontos, muito próximo da linha divisória – entre
crescimento e queda - dos 50 pontos. As perspectivas de ligeira expansão nas compras de
matérias-primas (52 pontos) nos próximos seis meses também estão em sintonia com os
demais indicadores.
Expectativas de emprego

Expectativa de compra de matéria-prima

Perfil da amostra: 147 empresas sendo 61 pequenas, 51 médias e 35 grandes.
Período de coleta: De 03 a 18 de outubro de 2011.
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GLOSSÁRIO
Como é feita a pesquisa?
•

Realizada mensalmente..

•

Trimestralmente, um conjunto adicional de questões é avaliado.

•

Deve ser avaliada a partir de pontos situados entre seus limites:
•

0 (zero) : avaliação negativa, estoque abaixo do planejado ou UCI abaixo do usual.

•

50 (cinqüenta): indiferente, estoque dentro do planejado ou UCI dentro do usual.

•

100 (cem): avaliação positiva, estoque acima do planejado ou UCI acima do usual.
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NOTA
A Sondagem industrial é elaborada pela unidade de Política Econômica da CNI em conjunto com as Federações
de Indústria de 23 estados do Brasil (no caso do RS – Unidade de Estudos Econômicos - FIERGS), embora sejam
consultadas empresas de todo o território nacional. As informações solicitadas são de natureza qualitativa e
resultam do levantamento direto com base em questionário próprio. Cada pergunta permite cinco alternativas
excludentes a respeito da evolução ou expectativa de evolução da variável em questão. As alternativas estão
associadas, da pior para a melhor, aos escores 0, 25, 50, 75 e 100. As perguntas relativas ao nível de atividade,
aos estoques e à situação financeira têm como referência o trimestre anterior. As questões de expectativas
referem-se aos próximos seis meses. O indicador de cada questão é obtido ponderando-se os escores pelas
respectivas freqüências relativas das respostas. Os resultados gerais para cada uma das perguntas são obtidos
mediante a ponderação dos indicadores dos grupos de empresas “Pequenas” (entre 20 a 99 empregados),
“Médias” (entre 100 e 499 empregados) e “Grandes” (500 empregados ou mais) utilizando-se como peso a
variável “Pessoal Ocupado em 31/12/2004”, segundo a CEE/MTE.
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