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A atividade cresceu pelo terceiro mês seguido 

A atividade da indústria gaúcha evoluiu positivamente em fevereiro, de acordo com os 

resultados da pesquisa Indicadores Industriais do Rio Grande do Sul. O Índice de Desempenho 

Industrial (IDI/RS) cresceu 0,9% em relação a janeiro na série livre de influências sazonais.  

Esse foi o terceiro resultado positivo seguido, acumulando, nesse intervalo, alta de 2,5%, 

mantendo, assim, a trajetória de recuperação que ocorre desde o segundo semestre do ano 

passado. O índice alcançou, em fevereiro, o maior valor desde junho de 2011.  

Entre os componentes do IDI/RS, os dados do mês mostraram sinais ambíguos, com 

alguns indicadores em recuo e outros em crescimento. Na comparação com janeiro - série com 

ajuste sazonal -, o emprego industrial (+0,6%) cresceu pelo segundo mês seguido, após doze 

meses consecutivos de queda, evidenciando a expectativa de expansão da produção nos 

próximos meses. A massa salarial voltou a crescer (+2,4%), o mesmo ocorrendo com as horas 

trabalhadas na produção (+1,6%), cujo indicador interrompeu uma sequência de três quedas 

mensais. No mesmo sentido, a segunda alta da utilização de capacidade em fevereiro (+1,3%) 

mostrou que o setor está diminuindo sua ociosidade. Já o faturamento real (-0,9%) e as 

compras industriais (-3,0%) demonstraram acomodação após as fortes expansões observadas 

em janeiro. 

Na comparação com o mesmo mês de 2012, sem uma tendência comum entre os 

componentes, a expansão do IDI/RS (+3,9%) repercutiu, sobretudo, os fortes crescimentos do 

faturamento real (+6,2%) e das compras industriais (+19,7%).  

No acumulado nos dois primeiros meses de 2013, o IDI/RS registrou alta de 3,6% ante o 

mesmo período do ano passado. O faturamento real (+7,6%) e as compras industriais (+18,4%) 

foram, do ponto de vista dos componentes, mais uma vez, os principais responsáveis pelo 

resultado positivo do índice de atividade. Os demais indicadores ainda apresentaram quedas, 

com destaque para o emprego (-2,2%) e para as horas trabalhadas na produção (-2,3%), mas 

apenas esse último ainda não apresentou tendência de melhora.  

Setorialmente, o resultado agregado no primeiro bimestre foi influenciado por expansões 

observadas em dez (dos dezessete analisados) segmentos, com destaque para Veículos 



 

 

automotores (+10,1%), Produtos de metal (+6,3%) e Metalurgia (+7,5%), que forneceram as 

principais influências positivas. Em contrapartida, entre os setores que registraram queda na 

atividade, sobressaíram-se os de Químicos e derivados de petróleo (-2,0%), Têxteis (-8,0%) e 

Vestuário e acessórios (-7,5%) que exerceram as principais pressões negativas. 

Os Indicadores Industriais do Rio Grande do Sul de fevereiro mostram que, apesar de 

gradual, a recuperação da indústria gaúcha tem se mostrado consistente e essa tendência, de 

crescimento com moderação e sujeito a oscilações, deve continuar nos próximos meses. O 

desempenho favorável do setor no início de 2013 é causado, principalmente, pela combinação 

de estoques ajustados com o quadro de estímulos vigentes, lembrando também a fraca base 

de comparação do início do ano passado. A falta de competitividade e as incertezas com o 

ambiente interno e externo, porém, seguem limitando uma recuperação mais intensa da 

atividade do setor.  

 

Indicadores Industriais do Rio Grande do Sul – Variações percentuais (%) 

 

Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS)  
Atividade registrou terceira expansão seguida na série dessazonalizada 

• A atividade na indústria de transformação gaúcha em fevereiro, medida pelo IDI/RS, 

cresceu 2,2% comparativamente a janeiro; 

• Na mesma base de comparação, o indicador avançou 0,9% na série livre de influências 

sazonais. Essa foi a terceira expansão seguida, acumulando no período 2,5% de 

crescimento;  

• Na comparação com igual mês do ano anterior, o IDI/RS cresceu 3,9% em fevereiro de 

2013, acelerando o ritmo verificado em janeiro (+3,2%); 

• No primeiro dois meses do ano, em comparação a igual período de 2012, a atividade 

industrial alcançou 3,6% de crescimento, o melhor resultado em três anos.  

Acumulado

no Ano

Índice de Desempenho Industrial 0,9 3,9 3,6
Faturamento -0,9 6,2 7,6
Compras Totais -3,0 19,7 18,4
Emprego 0,6 -1,7 -2,2
Massa salarial 2,4 0,1 -0,6
Horas Trab. na Produção 1,6 -2,4 -2,3
Utilização da Capacidade Instalada 1,3 1,7 -0,1
* Dessazonalizado

** Comparação com mesmo mês do ano anterior.

Var. (%) 
Mensal*

Mês/ Mês**



 

 

• No que se refere aos componentes do índice de atividade, o ano inicia com 

desempenhos discrepantes, com quedas predominando, embora uma recuperação JÁ 

seja percebida. O resultado positivo do IDI/RS no bimestre repercutiu as fortes 

expansões do faturamento real (+7,6%) e das compras de insumos e matérias primas 

(+18,4%).  Por outro lado, a evolução índice foi impactada negativamente pelos 

resultados do emprego (-2,2%), da massa salarial (-0,6%), das horas trabalhadas na 

produção (-2,3%) e da utilização da capacidade instalada (-0,1%). 

Primeiro bimestre de 2013 encerra com crescimento na maioria dos setores 

Setorialmente, o resultado agregado no primeiro bimestre foi influenciado por expansões 

observadas em dez segmentos, com destaque para Veículos automotores (+10,1%), Produtos 

de metal (+6,3%) e Metalurgia (+7,5%), que exerceram as principais influências positivas. Em 

contrapartida, entre os setores que registraram queda na atividade, sobressaíram-se os de 

Químicos e derivados de petróleo (-2,0%), Têxteis (-8,0%) e Vestuário e acessórios (-7,5%) 

que forneceram as principais pressões negativas sobre o índice global.  

 

       Índice de Desempenho Industrial Índice de Desempenho Industrial – Setores 
(%) 

 

 

 

 

Faturamento real 
Faturamento registrou acomodação após forte crescimento em janeiro  

• O Faturamento real da indústria de transformação registrou uma expansão de 2,4% em 

fevereiro na comparação com o mês de janeiro; 

Acumulado
no Ano

Alimentos -0,7 0,9 -0,8

Bebidas 2,7 8,7 7,9

Tabaco 39,7 -4,1 -2,3

Têxteis 8,8 -5,6 -8,0

Vestuário e acessórios 8,7 -8,1 -7,5

Couros e calçados 8,1 -3,5 -0,6

   Couros -3,9 5,1 10,5

   Calçados 9,8 -3,9 -1,6

Produtos de Madeira 6,8 4,5 0,9

Impressão e Reproduções de gravações -18,6 -9,9 -4,2

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. -3,5 -0,6 -2,0

Borracha e de material plástico -5,1 3,6 4,9

Metalurgia -2,9 7,7 7,5

Produtos de metal 1,9 4,1 6,3

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos -8,6 6,2 9,8

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 6,5 24,4 21,1

Máquinas e equipamentos 4,9 4,8 2,4

   Máquinas agrícolas 13,0 15,6 5,4

Veículos automotores 0,8 12,6 10,1

Móveis 0,6 0,8 3,4

Indústria total 2,2 3,9 3,6

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 



 

 

• Na série com ajustamento sazonal, entretanto, na mesma base de comparação, o 

faturamento real assinalou queda de 0,9%, devolvendo parte da forte expansão 

verificada em janeiro (+6,5%);  

• Em relação ao mesmo mês do ano anterior, o índice apresentou em fevereiro o quinto 

crescimento seguido: 6,1%; 

• No acumulado do primeiro bimestre, a indústria gaúcha registrou acréscimo de 7,6% no 

faturamento em relação ao mesmo período do ano passado. É a maior taxa para o 

período em três anos. 

Muitos setores registram crescimento acima de um dígito 

A expansão do faturamento da indústria gaúcha, no primeiro bimestre do ano em relação 

ao mesmo período do ano passado, alcançou doze dos dezessete setores industriais 

pesquisados, nove acima de um dígito. As principais influências positivas continuam vindo, 

especialmente, das indústrias de Veículos automotores (+40,9%) e de Máquinas e 

equipamentos (+20,4%). O setor de Alimentos (+10,3%), em menor medida, também 

influenciou positivamente o índice global. Os destaques negativos foram os setores de 

Químicos e derivados de petróleo (-27,2%) e Tabaco (-24,4%). 

 

Faturamento real Faturamento real – Setores – (%) 

 

 

 

Horas trabalhadas na produção  
Indicador cresce e interrompeu sequencia negativa de três meses 

• Em fevereiro, as horas trabalhadas na produção da indústria gaúcha aumentaram 9,2% 

em relação ao mês de janeiro;  

Acumulado
no Ano

Alimentos -2,4 10,6 10,3

Bebidas 3,6 4,1 10,8

Tabaco 8,4 -41,2 -24,4

Têxteis 9,4 2,3 -1,4

Vestuário e acessórios 33,1 10,1 17,2

Couros e calçados 51,0 2,3 4,9

   Couros -0,7 3,1 15,2

   Calçados 68,6 3,5 3,7

Produtos de Madeira 45,4 5,2 -15,7

Impressão e Reproduções de gravações -31,6 4,3 -1,1

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. -7,7 -30,7 -27,2

Borracha e de material plástico -14,4 18,4 24,7

Metalurgia -9,0 6,6 12,1

Produtos de metal -2,8 7,3 11,8

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos -13,9 13,3 21,9

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 8,9 10,7 30,9

Máquinas e equipamentos 13,3 20,0 20,4

   Máquinas agrícolas 43,3 43,1 20,3

Veículos automotores -7,9 71,0 40,9

Móveis -5,4 -2,7 6,3

Indústria total 2,4 6,2 7,6

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 



 

 

• Descontados os fatores sazonais, o indicador apresentou, na mesma base de 

comparação, crescimento de 1,6%, interrompendo uma sequencia de três meses de 

queda; 

• A comparação com fevereiro do ano passado foi negativa, registrando queda de 2,4%, 

alcançando quatorze meses seguidos de contração; 

• No primeiro bimestre, em relação ao mesmo período de 2012, o recuo acumulado foi de 

2,3%. 

A maioria dos setores encerra primeiro bimestre em queda 

A análise por setores industriais demonstra que houve queda nas horas trabalhadas em 

dez segmentos pesquisados. As taxas que mais influenciam negativamente o resultado global 

foram, no primeiro bimestre ante o mesmo período de 2012, as registradas em Veículos 

automotores (-13,9%), Máquinas e equipamentos (-4,5%) e Calçados e couros (-3,8%). Por 

outro lado, os setores que apresentaram as maiores influências positivas foram Produtos de 

metal (+5,8%), Alimentos (+2,5%) e Máquinas e materiais elétricos (+10,0%).  

 

 Horas Trabalhadas na Produção Horas Trabalhadas na Produção – Setores 
(%) 

  

 

 

Emprego industrial 
Emprego cresce pelo segundo mês seguido na série dessazonalizada  

• Em fevereiro de 2013, o indicador de emprego na indústria gaúcha apresentou 

crescimento quando comparado ao mês anterior (+1,5%), inclusive descontando os 

efeitos sazonais, (+0,6%). A expansão na série dessazonalizada foi a segunda seguida, 

após 12 meses seguidos de queda;  

Acumulado
no Ano

Alimentos 1,0 4,5 2,5

Bebidas 6,8 2,5 1,2

Tabaco 71,9 4,5 0,2

Têxteis -4,0 -13,3 -13,0

Vestuário e acessórios 9,1 -15,3 -19,0

Couros e calçados 16,4 -7,7 -3,8

   Couros -0,4 3,9 4,1

   Calçados 18,5 -8,4 -4,4

Produtos de Madeira 3,6 -3,2 -1,7

Impressão e Reproduções de gravações -18,1 -19,2 -12,1

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. -4,6 -4,0 -2,8

Borracha e de material plástico -3,6 -0,2 -0,2

Metalurgia -7,9 -5,5 -1,3

Produtos de metal 16,8 1,1 5,8

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos -6,1 -0,8 6,5

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 13,3 7,2 10,0

Máquinas e equipamentos 24,3 0,7 -4,5

   Máquinas agrícolas 42,2 8,8 -3,9

Veículos automotores 2,8 -10,8 -13,9

Móveis 22,3 -0,6 0,4

Indústria total 9,2 -2,4 -2,3

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 



 

 

• No segundo mês do ano, o emprego no setor apresentou recuo de 1,7%, relativamente 

a igual período de 2012. Na comparação com igual mês do ano anterior, o emprego 

atinge em fevereiro de 2013, a 12ª queda seguida; 

• A taxa anualizada, acumulada nos dois primeiros meses, mostrou queda (-2,2%), 

reduzindo o ritmo observado em janeiro (-2,7%). 

Setorialmente, a queda no emprego segue predominando 

No acumulado para o primeiro bimestre, em termos setoriais, predominaram resultados 

negativos, que atingem 12 dos 17 setores analisados. As maiores influências negativas foram 

fornecidas por Vestuário (-16,8%), Veículos automotores (-6,2%) e Couros e calçados (-2,3%). 

Por outro lado, os aumentos verificados no emprego em Bebidas (+11,2%), Móveis (+2,7%) e 

Produtos de metal (+1,6%) foram os principais destaques positivos. 

 
Emprego Emprego – Setores 

 

 

 

Massa salarial  
A massa salarial voltou a crescer em fevereiro 

• A massa salarial dos trabalhadores da indústria gaúcha caiu 1,5% em fevereiro 

relativamente ao mês de janeiro; 

• Descontadas as influências sazonais, todavia, o setor elevou o valor real da massa 

salarial em 2,4% entre os meses de janeiro e fevereiro;  

• A comparação com fevereiro do ano passado, a massa salarial registrou estabilidade: 

+0,1%; 

Acumulado
no Ano

Alimentos 1,0 -0,3 -1,4

Bebidas 1,2 11,0 11,2

Tabaco 67,3 10,4 2,9

Têxteis 1,4 -10,0 -10,3

Vestuário e acessórios 1,3 -12,5 -16,8

Couros e calçados 2,5 -2,2 -2,3

   Couros 1,2 0,6 -0,2

   Calçados 2,8 -2,0 -2,1

Produtos de Madeira -2,6 -2,9 -1,2

Impressão e Reproduções de gravações -15,3 -10,1 -1,8

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. 0,6 2,9 2,3

Borracha e de material plástico 0,5 -1,7 -1,9

Metalurgia 0,5 -4,4 -4,6

Produtos de metal 1,2 2,1 1,6

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos 1,0 -4,1 -4,6

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 1,7 -4,7 -3,5

Máquinas e equipamentos 1,9 -2,5 -2,7

   Máquinas agrícolas 3,2 -0,3 -0,9

Veículos automotores 1,4 -5,2 -6,2

Móveis 1,8 2,6 2,7

Indústria total 1,5 -1,7 -2,2

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 



 

 

• No primeiro bimestre, em relação ao mesmo período do ano passado, a queda 

acumulada foi de 0,6%. Esse é o primeiro resultado negativo do indicador para o período 

desde 2010. 

Queda da massa salarial já atinge a maioria dos setores 

Em nível setorial, as reduções (10 em 17 setores) de maior impacto foram observadas 

nas atividades produtoras de Alimentos (-7,4%), de Máquinas e equipamentos (-10,0%) e de 

Metalurgia (-9,1%), enquanto que os setores de Máquinas e materiais elétricos (+62,5%), 

Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (+21,3%) e Borracha e material plástico 

(+10,5%) elevam, em termos reais, apresentaram as maiores influências positivas no resultado 

global. 

 

  Massa Salarial  Massa Salarial – Setores – (%) 

 

 

 

 

Utilização da capacidade instalada (UCI)  
Indicador registrou segunda expansão seguida 

• A indústria gaúcha operou, em média, com 81,7% da capacidade produtiva no mês de 

fevereiro. Esse percentual representou uma expansão de 2,5% na comparação com o 

mês anterior; 

• Entre os meses fevereiro e janeiro, descontados os efeitos sazonais, houve expansão 

de 1,3% na utilização do parque fabril, segundo taxa positiva seguida. O grau médio do 

mês de janeiro foi de 83,2% em termos dessazonalizados;  

Acumulado
no Ano

Alimentos 3,0 -2,9 -7,4

Bebidas 2,2 17,7 6,6

Tabaco -15,7 -28,2 -20,7

Têxteis 7,3 -11,1 -12,8

Vestuário e acessórios -1,4 -16,3 -16,0

Couros e calçados -2,7 -3,7 -1,0

   Couros 2,9 4,3 2,5

   Calçados -3,6 -4,5 -1,1

Produtos de Madeira -1,6 4,7 3,9

Impressão e Reproduções de gravações -8,2 -10,8 -8,5

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. 4,2 24,0 21,3

Borracha e de material plástico 5,6 3,8 10,5

Metalurgia -6,3 -4,9 -9,1

Produtos de metal -0,5 2,7 2,1

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos -6,0 1,1 1,0

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 5,7 107,9 62,5

Máquinas e equipamentos -5,7 -12,8 -10,0

   Máquinas agrícolas -9,5 -14,7 -11,4

Veículos automotores -9,9 -8,0 -4,3

Móveis 6,3 -1,8 -4,7

Indústria total -1,5 0,1 -0,6

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 



 

 

• Comparativamente ao mesmo mês do ano anterior, a UCI apresentou o primeiro 

crescimento dos últimos quatro meses: 1,7%; 

• O grau médio de UCI no primeiro bimestre de 2013 foi de 80,7%, representando um 

ligeiro recuo acumulado de 0,1% comparado com igual período de 2012.  

Evolução do indicador é discrepante entre os setores 

No primeiro bimestre o uso da capacidade instalada da indústria gaúcha avançou em 

nove das dezoito atividades. As que exerceram os maiores impactos positivos foram: 

Metalurgia (+26,6%), que alcançou o grau médio de 86,6% no período, Borracha e plásticos 

(+8,3%) e Produtos de metal (+6,5%), com graus médios de 73,5% e 85,8%, respectivamente. 

Por outro lado, as principais pressões negativas foram exercidas por Químicos, 

derivados de petróleo e biocombustíveis (-9,1%), Veículos automotores (-5,2%) e Couros e 

calçados (-2,9%). Os graus médios de utilização da capacidade produtiva desses setores nos 

dois primeiros meses de 2013 foram, respectivamente, 72,4%, 81,4% e 81,4%. 

  

 Utilização da Capacidade Instalada UCI – Grau Médio – Setores – (%) 

 

 

 

Compras totais 
Compras acomodam em fevereiro após forte crescimento em janeiro 

• Em fevereiro, as compras de insumos e matérias primas caíram 2,8% em relação ao 

mês de janeiro; 

• Descontados os fatores sazonais, as compras industriais também registraram queda (-

3,0%) em relação a janeiro, acomodando após a forte expansão no primeiro mês do ano 

(+13,5%); 

Grau médio
no Ano

Alimentos 84,7 81,2 85,8

Bebidas 54,8 54,0 52,7

Tabaco - - -

Têxteis 78,2 78,7 70,5

Vestuário e acessórios 79,8 79,2 78,7

Couros e calçados 84,5 85,7 81,4

   Couros 86,0 86,8 83,3

   Calçados 84,7 85,6 81,5

Produtos de Madeira 91,9 84,6 90,7

Impressão e Reproduções de gravações 74,6 77,0 76,3

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. 70,3 77,6 72,4

Borracha e de material plástico 74,4 69,9 73,5

Metalurgia 85,2 60,7 86,6

Produtos de metal 85,7 82,3 85,8

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos 69,7 78,1 69,8

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 85,3 91,4 82,4

Máquinas e equipamentos 84,4 80,3 83,1

   Máquinas agrícolas 84,7 72,2 81,0

Veículos automotores 82,6 84,7 81,4

Móveis 84,0 84,5 84,0

Indústria total 81,7 80,4 80,7

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Grau Médio 



 

 

• Em relação a fevereiro de 2012, o índice demonstrou crescimento expressivo de 19,7%, 

acelerando a já elevada taxa apresentada em janeiro (+17,2%) na mesma base de 

comparação; 

• O acumulado do primeiro bimestre, frente ao mesmo período de 2012, as compras 

industriais apresentaram acréscimo significativo de 18,4%. 

Taxas expressivas de crescimento setoriais caracterizam o primeiro bimestre  

Treze setores de atividades industriais acompanharam o movimento de crescimento do 

agregado, sendo que Químicos e derivados de petróleo (+35%), Veículos automotores 

(+31,7%) e Máquinas e equipamentos (+7,7%) apresentaram as principais influências positivas 

no índice geral. Os destaques negativos foram Borracha e plásticos (-6,9%), Têxtil (-13,9%) e 

Vestuário (-9,0%). 

 Compras Totais Compras Totais – Setores – (%) 

 

 

 

 
NOTA 
O objetivo dos Indicadores industriais do RS é medir o nível da atividade da indústria de transformação. As variáveis – Faturamento, Horas 
Trabalhadas na Produção, Utilização da Capacidade Instalada, Compras Totais, Emprego e Massa salarial - foram escolhidas devido a grande 
confiabilidade das informações obtidas através das indústrias informantes, e pela grande importância e influência que tais variáveis têm no 
nível de atividade do RS. O índice de Desempenho Industrial (IDI/RS) é calculado a partir dessas variáveis que são coletadas mensalmente de 
uma amostra das indústrias gaúchas. Desta maneira, a preocupação básica está associada à geração de taxas de crescimento para um 
conjunto de variáveis, que permitem a construção de séries de base fixa (não é objetivo estimar valores absolutos). Os indicadores Industriais 
são produzidos a partir de pesquisa conduzida pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL e integram o 
sistema coordenado pela CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI).  

Acumulado
no Ano

Alimentos -18,4 -0,5 5,6

Bebidas -2,1 0,5 15,2

Tabaco 176,1 119,7 122,4

Têxteis 15,9 -9,8 -13,9

Vestuário e acessórios -3,4 -18,9 -9,0

Couros e calçados -0,1 -4,5 0,9

   Couros -8,2 12,1 17,9

   Calçados 5,0 -5,2 -0,7

Produtos de Madeira -6,1 11,8 18,3

Impressão e Reproduções de gravações -17,5 -4,8 7,1

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. -5,6 56,1 35,0

Borracha e de material plástico -8,5 -5,6 -6,9

Metalurgia 5,9 4,7 5,5

Produtos de metal -0,8 9,0 12,2

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos -13,0 20,4 25,4

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,2 54,0 60,0

Máquinas e equipamentos -2,5 17,3 7,7

   Máquinas agrícolas 0,3 27,6 9,3

Veículos automotores 6,2 21,2 31,7

Móveis -10,5 9,1 17,1

Indústria total -2,8 19,7 18,4

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 


