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Depois de três meses em alta, atividade industrial registra queda 

Os resultados da pesquisa Indicadores Industriais do Rio Grande do Sul de março 

demonstraram que a atividade da indústria gaúcha, após três meses seguidos de alta, caiu em 

relação a fevereiro, devolvendo grande parte do crescimento acumulado nesse período. De 

fato, após atingir o nível mais alto em 21 meses no mês de fevereiro, o Índice de Desempenho 

Industrial do Rio Grande do Sul (IDI/RS) recuou 2,2% na série com ajuste sazonal, na maior 

queda mensal desde junho de 2011. 

Conforme mostra a abertura dos resultados pelos seis componentes, as compras 

industriais, caindo 11,2%, exerceram papel determinante para explicar a intensidade da 

desaceleração do IDI/RS no mês. A acomodação do ritmo de expansão da atividade industrial 

foi corroborada por outros componentes do índice como o faturamento real e a utilização da 

capacidade instalada (UCI), que caíram 3,0% e 0,5%. Nem todos os indicadores, no entanto, 

apresentaram desempenho negativo. A massa salarial (+1,1%) e as horas trabalhadas na 

produção (+0,3%) cresceram pelo segundo mês consecutivo. O emprego também não 

acompanhou a retração do índice de atividade e apresentou a terceira expansão seguida 

(+0,5%).  

No mesmo sentido, o recuo do IDI/RS de 0,2% em março, em relação ao mesmo mês de 

2012, interrompeu uma sequência de duas altas no ano.   

Vale destacar que as quedas nas comparações dos dados de março com o mesmo mês 

do ano passado e fevereiro sofreram alguma influência negativa do feriado da Semana Santa 

no mês de março, que tradicionalmente ocorre no mês de abril. O feriado levou, juntamente 

com a configuração de finais de semana, o mês a contar com apenas 20 dias úteis.  

O desempenho negativo do mês de março, não foi suficiente para alterar o resultado 

positivo do primeiro trimestre, levando o acumulado do ano a apresentar uma expansão de 

1,9% no IDI/RS. A evolução dos componentes foi, mais uma vez, marcada por resultados 

discrepantes, reforçando a avaliação de aquecimento moderado do setor. As quedas seguem 

predominando, apesar de alguma recuperação vigente. Dessa forma, o resultado positivo do 

IDI/RS no primeiro trimestre foi sustentado pelas fortes expansões das compras de insumos e 



 

 

matérias primas (+12,3%) e, em menor medida, do faturamento real (+4,7%). A Utilização da 

capacidade instalada (-0,1%) ficou praticamente estável. Os demais indicadores apresentaram 

quedas: as horas trabalhadas na produção, -3,3%, o emprego, -1,8% e a massa salarial, -2,1%. 

O resultado negativo de março não deve ser encarado como uma inversão de tendência.  

Num cenário de recuperação, é natural que a evolução da atividade apresente um perfil 

irregular e dados discrepantes. Além disso, a forte interferência do governo no setor vem 

emprestando muita volatilidade aos números juntamente com fatores pontuais como a volta ao 

normal da atividade no setor de veículos. Assim, não há novidade no diagnóstico, que explica o 

atual ciclo de recuperação como resultado da combinação de estoques ajustados e incentivos 

governamentais, limitado pela falta de competitividade e pelas incertezas com a conjuntura 

interna e externa. Da mesma forma, o prognóstico segue de continuidade do processo de 

retomada de forma lenta e gradual e sujeita a altos e baixos. 
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Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS)  
Atividade voltou a cair após três meses seguidos de crescimento 

• A atividade na indústria de transformação gaúcha em março cresceu 6,1% ante o mês 

de fevereiro; 

• Retiradas influências sazonais, todavia, o indicador apresentou recuo de 2,2%, 

devolvendo grande parte da expansão acumulada nos três meses anteriores. Essa foi a  

maior queda desde junho de 2011 (-3,0%), 

• Em relação ao mesmo mês de 2012, o índice apresentou a primeira queda do ano: 

0,2%; 

• No primeiro trimestre do ano, o IDI/RS acumulou alta de 1,9%, em comparação com 

mesmo período de 2012;  

Acumulado

no Ano

Índice de Desempenho Industrial -2,2 -0,2 1,9
Faturamento -3,0 1,3 4,7
Compras Totais -11,2 3,2 12,3
Emprego 0,5 -0,7 -1,8
Massa salarial 1,1 -1,6 -2,1
Horas Trab. na Produção 0,3 -4,8 -3,3
Utilização da Capacidade Instalada -0,5 0,7 -0,1
* Dessazonalizado
** Comparação com mesmo mês do ano anterior.

Var. (%) 
Mensal*

Mês/ Mês**



 

 

• No que se refere aos componentes do IDI/RS, o trimestre encerrou com desempenhos 

discrepantes. As quedas seguem predominando, apesar da recuperação vigente. O 

resultado positivo do índice no primeiro trimestre refletiu as fortes expansões, sobretudo 

das compras de insumos e matérias primas (+12,3%) e, em menor medida, do 

faturamento real (+4,7%). A Utilização da capacidade instalada (-0,1%) está 

praticamente estável. Os demais indicadores apresentaram quedas, com destaque para 

as horas trabalhadas na produção (-3,3%). O emprego (-1,8%) e a massa salarial (-

2,1%) corroboram o cenário ainda difícil do setor. 

Primeiro trimestre de 2013 encerrou com atividade maior na maioria dos setores 

Ainda no acumulado do primeiro trimestre de 2013, na ótica dos setores industriais, o 

resultado apresentou um perfil predominante de crescimento, ocorrendo em onze dos 

dezessete setores analisados. Os destaques positivos, pelo impacto no índice agregado, foram 

os setores de Veículos automotores (+5,3%), Máquinas e equipamentos (+5,5%) e Produtos de 

metal (+3,8%). Por outro lado, as indústrias que mais pressionaram negativamente o índice 

total foram Couros e calçados (-2,5%), Químicos e derivados de petróleo e biocombustíveis (-

1,2%) e Alimentos (-0,9%).  

 

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

 

 

 

 

Faturamento real 
Faturamento registrou a segunda queda seguida  

• Em março, o faturamento real da indústria de transformação gaúcha apresentou 

crescimento de 14,2% frente ao mês de fevereiro; 

Acumulado
no Ano

Alimentos 3,0 0,4 -0,9

Bebidas -3,7 1,5 5,7

Tabaco 57,8 16,7 6,0

Têxteis 4,9 -7,2 -8,3

Vestuário e acessórios 37,4 10,9 -0,6

Couros e calçados 5,3 -5,3 -2,5

   Couros 15,6 13,0 11,0

   Calçados 4,5 -5,6 -3,0

Produtos de Madeira 7,2 13,7 5,1

Impressão e Reproduções de gravações 1,8 -11,3 -6,6

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. 4,6 -8,6 -1,2

Borracha e de material plástico 11,4 6,0 4,7

Metalurgia -1,0 -2,1 4,1

Produtos de metal 3,8 -0,7 3,8

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos -1,0 -3,6 5,1

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 11,7 6,5 4,9

Máquinas e equipamentos 11,4 11,4 5,5

   Máquinas agrícolas 10,4 22,0 11,3

Veículos automotores 3,4 -2,7 5,3

Móveis 6,9 -0,4 2,1

Indústria total 6,1 -0,2 1,9

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 



 

 

• Todavia, na série com ajustamento sazonal, o faturamento assinalou um decréscimo de 

3,0% na comparação com o mês anterior, mantendo a tendência de queda apresentada  

em  fevereiro  (-0,9%);  

• Em relação a março de 2012, o indicador cresceu 1,3%, sustentando uma sequência de 

seis meses de taxas positivas nessa base de comparação; 

• No primeiro trimestre do ano, frente a igual período de 2012, o crescimento total do 

faturamento industrial foi de 4,7%. 

Crescimento foi intenso e disseminado setorialmente 

Na comparação do primeiro trimestre de 2013 com igual período do ano passado, 

contribuíram positivamente treze dos dezessete setores industriais pesquisados, sendo que os 

mais importantes, em termos de influência sobre a variação global foram: Veículos automotores 

(+29,9%), Máquinas e equipamentos (+27,6%) e Alimentos (+9,5%). Apenas quatro setores 

contribuíram negativamente, em especial, Químicos e derivados de petróleo (-29,3%) e Tabaco 

(-35,7%) 

 

Faturamento real Faturamento real – Setores – (%) 

 

 

 

Horas trabalhadas na produção  
Indicador cresceu pelo segundo mês seguido 

• Em março de 2013, as horas trabalhadas na produção da indústria gaúcha aumentaram 

4,5% frente ao mês de fevereiro;  

Acumulado
no Ano

Alimentos 14,0 11,1 9,5

Bebidas -2,7 -14,3 1,0

Tabaco -45,0 -57,7 -35,7

Têxteis 1,5 -13,4 -7,3

Vestuário e acessórios 100,5 31,3 24,3

Couros e calçados 17,0 -8,7 -1,5

   Couros 14,1 16,3 13,9

   Calçados 19,2 -8,7 -2,1

Produtos de Madeira 17,6 77,2 7,4

Impressão e Reproduções de gravações 11,7 2,8 0,1

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. 8,0 -33,4 -29,3

Borracha e de material plástico 18,3 22,4 24,0

Metalurgia 3,0 -12,5 2,6

Produtos de metal 10,2 -3,1 6,1

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos 5,4 -6,8 10,7

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 33,2 47,1 9,5

Máquinas e equipamentos 28,4 39,1 27,6

   Máquinas agrícolas 19,4 53,1 33,6

Veículos automotores 13,5 14,0 29,9

Móveis 20,6 -2,0 3,2

Indústria total 14,2 1,3 4,7

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 



 

 

• Descontados os fatores sazonais, o desempenho do indicador em março também foi 

positivo frente ao mês anterior (+0,3%). Essa foi a segunda expansão seguida, 

recuperando uma sequencia anterior de três quedas; 

• No comparativo a março do ano passado, a taxa de -4,8% é a mais negativa do ano e 

reflete, em parte, o menor número de dias úteis; 

• No acumulado para o primeiro trimestre, as horas trabalhadas apresentaram queda de 

3,3%, acelerando a taxa negativa registrada em fevereiro (-3,0%) na mesma métrica. 

A ampla maioria dos setores registrou queda no ano 

Na comparação do primeiro trimestre ante o período análogo do ano passado, a maioria 

(onze) dos dezessete setores pesquisados assinalou recuo nas horas trabalhadas na 

produção, sendo que os maiores impactos negativos sobre o resultado global, por ordem de 

importância, vieram de Veículos automotores (-15,9%), Calçados e couros (-4,3%) e Vestuário 

(-18,5%). Entre os seis setores que aumentaram o número de horas trabalhadas na  produção,  

Produtos de metal (+2,2%) e Alimentos (+1,7%) foram as principais contribuições positivas ao 

índice total.  

 

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

  

 

 

Emprego industrial 
Emprego expandiu pelo terceiro mês seguido na série dessazonalizada  

• No terceiro mês do ano, o emprego na indústria gaúcha apresentou crescimento de 

1,7% quando comparado ao mês de fevereiro; 

Acumulado
no Ano

Alimentos 0,3 1,9 1,7

Bebidas -2,8 2,9 1,8

Tabaco 121,4 29,4 15,4

Têxteis 8,2 -11,2 -12,3

Vestuário e acessórios -1,0 -17,6 -18,5

Couros e calçados 6,1 -5,5 -4,3

   Couros 4,9 5,6 4,6

   Calçados 6,5 -6,1 -4,9

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

Impressão e Reproduções de gravações 8,5 -6,3 -10,3

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. 4,3 -4,4 -3,3

Borracha e de material plástico 9,1 -3,6 -1,8

Metalurgia 4,3 -9,6 -4,0

Produtos de metal 3,5 -3,9 2,2

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos 2,7 -6,2 1,9

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 5,5 -18,7 -1,6

Máquinas e equipamentos 3,1 0,3 -2,7

   Máquinas agrícolas 3,8 13,3 2,0

Veículos automotores 6,4 -18,8 -15,9

Móveis 6,1 2,0 1,0

Indústria total 4,5 -4,8 -3,3

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 



 

 

• Na série ajustada sazonalmente, entre março e fevereiro, o emprego apresentou seu 

terceiro resultado positivo consecutivo: 0,5%; 

• Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, a queda de 0,7% no emprego foi a 

décima terceira seguida, mas é a menos intensa desde maio do ano passado;  

• A taxa acumulada no primeiro trimestre, demonstrou recuo de 1,8%, mantendo a 

tendência de desaceleração do ritmo de queda iniciada em janeiro, cuja taxa foi de -

2,9%. 

Doze dos dezessete setores apresentaram queda no emprego 

O desempenho negativo do emprego industrial gaúcho nos primeiros três meses do ano 

foi influenciado pela perda de postos de trabalho em doze dos dezessete setores analisados. 

Respondem pelas maiores influências negativas as performances adversas de Vestuário (-

15,6%), Veículos automotores (-5,0%) e Couros e calçados (-2,1%). Entre os cinco setores que 

aumentaram o número de novas vagas, figuram como os principais Bebidas (+11,0%), Móveis 

(+3,0%) e Produtos de metal (+1,8%). 

 
Emprego Emprego – Setores 

 

 

 

Massa salarial  
A massa salarial cresceu na série dessazonalizada 

• O indicador da massa salarial real da indústria gaúcha prosseguiu apontando taxas 

mensais positivas, tanto na série original (+6,5%) quanto na série dessazonalizada 

(+1,1%); 

Acumulado
no Ano

Alimentos 1,3 -0,3 -1,5

Bebidas 1,1 10,6 11,0

Tabaco 85,3 28,4 15,2

Têxteis -0,4 -9,2 -10,0

Vestuário e acessórios -2,3 -13,0 -15,6

Couros e calçados 2,3 -1,3 -2,1

   Couros -0,5 -0,8 -0,4

   Calçados 2,6 -0,9 -1,9

Produtos de Madeira 0,9 -1,6 -1,4

Impressão e Reproduções de gravações 2,6 -10,5 -4,8

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. 1,3 2,7 2,6

Borracha e de material plástico 1,1 -0,5 -1,8

Metalurgia 0,5 -3,8 -4,3

Produtos de metal 0,0 2,3 1,8

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos 1,4 -2,8 -4,0

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,4 -4,3 -4,7

Máquinas e equipamentos 2,1 -0,8 -2,1

   Máquinas agrícolas 2,6 3,7 0,6

Veículos automotores 1,5 -2,6 -5,0

Móveis 0,6 3,4 3,0

Indústria total 1,7 -0,7 -1,8

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 



 

 

• Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, observou-se em março a terceira 

quedas consecutiva: -1,6%; 

• No acumulado de janeiro-março de 2013, relativamente ao mesmo período do ano 

passado, a massa salarial demonstrou redução de 2,1%, primeiro resultado negativo do 

indicador nessa base desde 2010. 

Redução predominou setorialmente 

No acumulado do trimestre, em nível setorial foram observadas quedas salariais reais 

em nove dos dezessete setores analisados, ficando as contrações de maior influência no 

cômputo geral, as oriundas dos setores de Metalurgia (-25,0%), de Máquinas e equipamentos 

(-6,4%) e de Alimentos (-6,8%). Por outro lado, entre os oito setores que registraram aumentos 

no indicador, destaques para as influências positivas das indústrias de Químicos, derivados de 

petróleo e biocombustíveis (+22,7%), Borracha e material plástico (+7,0%) e Máquinas e 

material elétrico (+15,5%). 

 

  Massa Salarial  Massa Salarial – Setores – (%) 

 

 

 

 

Utilização da capacidade instalada (UCI)  
Queda interrompeu dois meses de expansão 

• A indústria gaúcha operou, em média, com 83,5% da capacidade produtiva no mês de 

março, representando uma expansão de 2,9% comparativamente ao mês de fevereiro; 

Acumulado
no Ano

Alimentos 2,8 -5,0 -6,8

Bebidas -5,6 13,9 8,9

Tabaco 52,2 4,9 -11,9

Têxteis 5,4 -9,9 -11,9

Vestuário e acessórios 12,0 4,2 -9,7

Couros e calçados 8,6 1,4 0,1

   Couros 0,6 -1,0 2,3

   Calçados 9,5 1,8 0,2

Produtos de Madeira 4,1 10,4 6,0

Impressão e Reproduções de gravações 4,1 -9,0 -8,7

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. 1,9 24,4 22,7

Borracha e de material plástico -0,5 3,0 7,0

Metalurgia -1,6 -45,1 -25,0

Produtos de metal 4,9 3,4 2,6

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos -2,3 0,2 0,7

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 25,7 30,3 15,5

Máquinas e equipamentos 16,4 0,9 -6,4

   Máquinas agrícolas 37,1 17,3 -1,8

Veículos automotores 4,7 -2,0 -3,5

Móveis -1,1 -1,1 -3,2

Indústria total 6,5 -1,6 -2,1

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 



 

 

• Na série ajustada sazonalmente, todavia, o indicador ficou em 82,7%, o que representou 

a uma redução de 0,5%, interrompendo, nessa base de comparação, dois meses 

seguidos de crescimento;  

• Em relação ao mesmo mês do ano passado, a UCI apresentou a segunda expansão 

seguida: 0,7% ; 

• No acumulado para o primeiro trimestre, o indicador apresentou mostrou uma virtual 

estabilidade (queda de 0,1%), em clara tendência de recuperação.  

Não há uma tendência dominante em termos setoriais 

O resultado de estabilidade do uso da capacidade instalada na média dos primeiros três 

meses em relação ao mesmo período do ano passado refletiu a ausência de um padrão 

predominante: metade dos dezesseis setores cresceu e a outra metade, naturalmente, recuou. 

Os setores que mais influenciaram positivamente o resultado global foram Metalurgia (+24,8%), 

Borracha e plásticos (+7,3%) e Produtos de metal (+5,7%). Entre as quedas, as de maior 

impacto foram observadas nos setores de Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis 

(-9,3%), Alimentos (-1,2%) e Veículos automotores (-5,4%). 

  

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

 

 

 

Compras totais 
Compras recuaram pelo segundo mês consecutivo 

• Em março de 2013, as compras de matérias primas e insumos da indústria de 

transformação gaúcha cresceram 6,6% comparativamente a fevereiro; 

Grau médio
no Ano

Alimentos 82,9 85,3 83,6

Bebidas 51,1 58,4 52,2

Tabaco - - -

Têxteis 85,0 84,8 75,1

Vestuário e acessórios 86,1 77,2 81,2

Couros e calçados 88,5 88,1 84,0

   Couros 88,3 87,5 86,1

   Calçados 88,8 88,1 84,0

Produtos de Madeira 94,9 91,0 92,1

Impressão e Reproduções de gravações 78,7 73,1 77,1

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. 72,0 79,0 72,0

Borracha e de material plástico 78,0 70,3 73,7

Metalurgia 78,1 63,2 83,2

Produtos de metal 88,9 85,5 86,9

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos 68,4 76,5 69,3

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 89,6 90,7 88,0

Máquinas e equipamentos 84,8 83,3 83,6

   Máquinas agrícolas 86,1 81,6 82,6

Veículos automotores 81,9 86,9 81,5

Móveis 84,7 84,9 84,3

Indústria total 83,5 83,0 81,5

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Grau Médio 



 

 

• Quando o fator calendário é desconsiderado (ajustado sazonalmente e pelos dias úteis), 

esse forte crescimento se transformou em queda intensa de 11,2%, segunda seguida; 

• Na comparação com março do ano passado, as compras apresentaram um crescimento 

de 3,2%, mas bem abaixo do padrão, na casa dos dois dígitos, que vigorou nos dois 

primeiros meses do ano; 

• O desempenho acumulado do primeiro trimestre de 2013, comparativamente ao mesmo 

período de 2012, do indicador de compras demonstrou uma expansão de 12,3%. 

Taxas de dois dígitos caracterizam o atual ciclo de crescimento 

A forte expansão das compras industriais nos primeiros três meses do ano foi 

sustentada por doze das dezessete atividades investigadas, sobretudo, por Veículos 

automotores (+18,2%), Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (+15,6%) e 

Máquinas e equipamentos (+11,9%). Os setores que mais pressionaram negativamente foram 

Borracha e plásticos (-4,8%) e Couros e calçados (-4,4%). 

  

 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 14,1 9,8 5,9

Bebidas -16,3 -25,3 -0,6

Tabaco 56,6 72,5 92,6

Têxteis 5,3 2,5 -9,7

Vestuário e acessórios 64,6 34,9 6,5

Couros e calçados -2,5 -11,6 -4,4

   Couros 38,7 25,8 23,1

   Calçados -8,7 -16,7 -6,6

Produtos de Madeira 6,8 0,9 11,8

Impressão e Reproduções de gravações -23,6 -36,5 -9,0

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. 4,8 -9,8 15,6

Borracha e de material plástico 22,5 0,3 -4,8

Metalurgia -4,0 -5,3 1,7

Produtos de metal -0,8 -7,0 5,3

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos -8,3 0,6 16,8

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 12,3 38,9 37,7

Máquinas e equipamentos 12,0 20,3 11,9

   Máquinas agrícolas 4,9 29,0 15,4

Veículos automotores -3,7 -1,9 18,2

Móveis 14,3 -2,7 9,3

Indústria total 6,6 3,2 12,3

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 


