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Indústria gaúcha acentua a queda em abril 

Em abril, o Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS) caiu 1,5% em relação ao mês de 

março, na série ajustada sazonalmente. Depois de terminar 2013 em queda e começar o ano 

em recuperação, a atividade voltou a recuar em março e abril. Esse padrão oscilatório, que 

vem caracterizando o seu comportamento desde abril de 2013, quando atingiu seu maior nível 

pós-crise, ganhou nítida tendência declinante a partir de novembro do ano passado quando as 

variações negativas começaram a superar as expansões, levando o IDI/RS de abril ao mesmo 

patamar de dois anos atrás. 

Para a queda da atividade no mês de abril, contribuíram, sobretudo, os desempenhos 

negativos registrados pelas compras e massa salarial real, 1,1% e 0,7%, respectivamente, na 

mesma base de comparação.  

Com os resultados negativos de abril, os indicadores para períodos mais amplos 

também passam a acentuar a tendência declinante. Na comparação anual, a retração de 6,9% 

em relação ao mesmo mês do ano anterior, a maior desde novembro de 2009 nessa base de 

comparação, puxou para baixo o resultado acumulado do ano: -2,0%. Cabe mencionar que as 

fortes reduções dos indicadores em abril de 2014 estão, em parte, sob a influência do menor 

número de dias trabalhados. Em 2013, os feriados da Semana Santa caíram em março 

(tradicionalmente caem em abril) e o feriado de Tiradentes ocorreu no fim de semana.  

A queda da atividade nos quatro primeiros meses do ano, captada por todos os 

componentes integrantes do IDI/RS, refletiu o comportamento negativo observado em quatro 

dos seis indicadores pesquisados. As reduções assinaladas em indicadores de grande 

relevância para o nível de atividade, como as compras industriais (-9,1%) e a UCI (-1,9%) 

foram determinantes para o resultado negativo como um todo. Em menor medida, as quedas 

do faturamento real (-0,8%) e das horas trabalhadas na produção (-0,4%) corroboram a 

fragilidade do momento. Por outro lado, diante da pressão sobre o mercado de trabalho, o 

emprego (+0,6%) e, sobretudo, a massa salarial real (+3,5%) exibiram crescimentos, ainda que 

as taxas sejam claramente decrescentes.  
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Do ponto de vista setorial, predomina um quadro de redução generalizada, com onze 

dos dezessete setores industriais apresentando quedas. As mais importantes para o resultado 

global foram observadas em Metalurgia (-15,2%), Veículos automotores (-4,2%) e Máquinas e 

equipamentos (-2,2%). Entre os seis setores com crescimento na atividade, os de maior 

influência foram: Alimentos (+5,4%), Bebidas (+8,2%) e Borracha e plásticos (+3,9%). 

Os resultados apresentados pelos Indicadores Industriais do RS de abril mostraram que 

a atividade industrial não apenas continuou a cair como a tendência de declínio ganhou força e, 

tudo indica, persistirá nos próximos meses. Por qualquer ângulo que se examine os números, 

não se encontram indícios de reversão desse cenário. Pelo contrário, os sinais são 

desalentadores: sondagens recentes com os empresários gaúchos demonstram a deterioração 

acentuada da confiança e das expectativas, projetando desaceleração da demanda e queda do 

emprego no setor. 

 

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

 

Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS)  
Em todos os confrontos, os resultados são negativos  

• Segundo o IDI/RS, atividade industrial gaúcha caiu 2,7% em abril relativamente a março; 

• Em abril, a atividade recuou 1,5% frente ao mês anterior, na série livre de influências 

sazonais. Esse foi o segundo resultado negativo seguido, acumulando queda de 5,1%; 

• No comparativo com igual mês do ano anterior, a atividade recuou 6,9%, acelerando a 

tendência iniciada no final do ano passado. Essa foi a maior queda desde novembro de 

2009 nessa métrica. O menor número de dias úteis (dois) em abril de 2014 teve impacto 

no resultado;  

• Com mais esse resultado negativo no mês, o indicador acumulado no primeiro 

quadrimestre do ano, relativamente a igual período de 2013, mostrou um recuo de 2,0% 

para a atividade industrial, acelerando a queda registrada nessa métrica em março (-

0,3%); 

Índice de desempenho industrial (IDI/RS) -1,5 -6,9 -2,0
Faturamento real 1,5 -6,3 -0,8
Compras totais -1,1 -18,2 -9,1
Emprego -0,5 -0,7 0,6
Massa salarial real -0,7 0,6 3,5
Horas trabalhadas na produção 0,8 -5,9 -0,4
Utilização da capacidade instalada (UCI) -0,3 -4,0 -1,9
* Dessazonalizado

Abr 2014 / 
Mar 2014 *

Abr 2014 / 
Abr 2013

Jan - Abr 2014 / 
Jan - Abr 2013
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• A queda da atividade nos quatro primeiros meses do ano refletiu o comportamento 

negativo observado em quatro dos seis indicadores pesquisados. As reduções 

assinaladas em indicadores de grande relevância para o nível de atividade, como as 

compras industriais (-9,1%) e o nível de utilização da capacidade instalada (-1,9%) 

foram determinantes para o resultado negativo como um todo. Em menor medida, as 

quedas do faturamento real (-0,8%) e das horas trabalhadas na produção (-0,4%) 

corroboram a fragilidade do momento. Por outro lado, diante da pressão sobre o 

mercado de trabalho, o emprego (+0,6%) e, sobretudo, a massa salarial real (+3,5%) 

exibiram crescimentos, ainda que as taxas sejam decrescentes.  

A queda da atividade se dissemina setorialmente 

Nos quatro primeiros meses do ano, há uma forte predominância setorial de resultados 

negativos, com onze dos dezessete setores industriais apresentando quedas. As mais 

importantes para o resultado global foram observadas em Metalurgia (-15,2%), Veículos 

automotores (-4,2%) e Máquinas e equipamentos (-2,2%). Entre os seis setores com 

crescimento na atividade, os de maior influência foram: Alimentos (+5,4%), Bebidas (+8,2%) e 

Borracha e plásticos (+3,9%). 

 
       Índice de Desempenho Industrial - RS Índice de Desempenho Industrial–Setores  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acumulado
no Ano

Alimentos -3,1 2,6 5,4

Bebidas -6,4 3,7 8,2

Tabaco 14,4 -7,4 0,2

Têxteis -2,6 -8,4 -5,9

Vestuário e acessórios 5,6 -11,2 -2,4

Couros e calçados -2,7 -6,7 -1,5

   Couros 5,6 16,9 19,4

   Calçados -3,3 -8,1 -2,4

Produtos de Madeira -10,8 4,0 5,4

Impressão e Reproduções de gravações 21,8 -1,3 -2,1

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. -1,2 -11,0 -1,4

Borracha e de material plástico -0,3 1,6 3,9

Metalurgia 6,8 -11,5 -15,2

Produtos de metal -5,4 -8,4 -2,7

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos -12,2 -11,1 1,8

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos -9,0 -9,9 -6,6

Máquinas e equipamentos -4,4 -7,9 -2,2

   Máquinas agrícolas -4,3 -9,7 -3,3

Veículos automotores -1,8 -7,3 -4,2

Móveis 4,0 -4,7 -3,1

Indústria total -2,7 -6,9 -2,0

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 
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Faturamento real 
Faturamento voltou a crescer, recuperando parte da forte queda de março na série com 
ajuste sazonal 

• Na passagem de março para abril, o faturamento real da indústria gaúcha caiu 4,1%; 

• O faturamento real apresentou crescimento de 1,5% entre março e abril deste ano, na 

série livre de influências sazonais, recuperando uma pequena parte da forte queda de 

8,2% exibida em março; 

• Na comparação entre abril de 2014 e o mesmo mês de 2013, a queda de 6,3% acelerou 

bastante o resultado negativo observado em março para este tipo de comparação (-

3,8%). Vale mencionar que, nesta base, faturamento registrou a terceira queda em 

quatro meses, a segunda seguida; 

• A taxa acumulada no ano, diante do quadro negativo do mês, passou de crescimento de 

1,2% em março para queda de 0,8% em abril. 

A queda do faturamento ocorre na maioria dos setores  

Dos onze setores em queda no acumulado de janeiro a abril de 2014, os que mais 

impactaram o faturamento da indústria gaúcha foram: Máquinas e equipamentos (-6,6%), 

Metalurgia (-16,7%) e Tabaco (-36,9%). Entre os seis setores com maior faturamento no 

mesmo período, as influências de maior relevância vieram de: Veículos automotores (+8,0%), 

Alimentos (+5,2%) e Borracha e plásticos (+7,5%).  

 
Faturamento real Faturamento real – Setores – (%) 

 

 

 

 

Acumulado
no Ano

Alimentos -3,5 -3,1 5,2

Bebidas 1,0 5,7 10,4

Tabaco -34,3 -58,2 -36,9

Têxteis -0,5 -14,4 -13,3

Vestuário e acessórios -11,2 -33,4 -17,1

Couros e calçados -1,3 -10,9 -3,1

   Couros 2,9 22,6 30,8

   Calçados -1,6 -14,4 -5,5

Produtos de Madeira -46,9 0,5 14,4

Impressão e Reproduções de gravações 141,8 41,8 -4,3

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. -0,2 -9,5 -0,6

Borracha e de material plástico -5,2 0,2 7,5

Metalurgia -14,1 4,1 -16,7

Produtos de metal -8,6 -14,2 -4,3

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos -19,6 -23,1 -5,4

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos -3,3 -18,9 -23,7

Máquinas e equipamentos -4,1 -7,8 -6,6

   Máquinas agrícolas -4,2 -11,2 -9,6

Veículos automotores -1,1 5,0 8,0

Móveis 5,7 -3,3 0,9

Indústria total -4,1 -6,3 -0,8

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 
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Horas trabalhadas na produção  
Horas trabalhadas voltaram a crescer na série ajustada 

• As horas trabalhadas na produção caíram 1,1% em abril comparativamente a março; 

• Na comparação com o mês anterior, descontadas as influências sazonais, as horas 

trabalhadas na produção voltaram a se expandir (+0,8%), após um decréscimo de 1,1% 

observado em março na mesma base de comparação; 

• Nas bases de comparação anual, o desempenho do indicador demonstrou resultados 

negativos: comparativamente a abril do ano passado o recuo foi de 5,9%, impactado 

pelo menor número de dias úteis, e no confronto entre os primeiros quadrimestres de 

cada ano a redução foi 0,4%; 

No desempenho setorial predominam as quedas 

Em termos setoriais, o resultado negativo do indicador apurado nos primeiros quatro 

meses do ano, traduziu um movimento predominante de queda, com dez (de dezessete) 

setores registrando taxas negativas, com destaque para Couros e calçados (-1,4%), Vestuário 

(-9,9%) e Máquinas e material elétrico (-7,0%). Por outro lado, entre os sete com crescimento, 

valem destacar as indústrias de Bebidas (+9,8%), Produtos de metal (+1,6%) e Veículos 

automotores (+1,5%). 

 

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

  

 

 

 

Acumulado
no Ano

Alimentos -1,4 -1,6 -0,3

Bebidas -17,9 -0,5 9,8

Tabaco 49,0 -12,4 -6,2

Têxteis -0,4 -6,2 -6,3

Vestuário e acessórios 1,8 -13,5 -9,9

Couros e calçados -3,8 -10,5 -1,4

   Couros -0,1 5,6 9,2

   Calçados -4,1 -11,2 -1,4

Produtos de Madeira 2,3 26,1 17,5

Impressão e Reproduções de gravações 2,7 -18,6 -15,5

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. 3,8 2,6 1,7

Borracha e de material plástico 1,6 -0,4 2,3

Metalurgia 11,3 -14,6 -7,4

Produtos de metal -2,1 -4,7 1,6

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos -2,7 -8,8 -3,9

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos -8,2 -16,3 -7,0

Máquinas e equipamentos -3,4 -8,6 -1,2

   Máquinas agrícolas -6,9 -9,6 -1,1

Veículos automotores 0,9 -5,5 1,5

Móveis 5,3 -3,9 0,7

Indústria total -1,1 -5,9 -0,4

Var.  
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 
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Emprego industrial 
Emprego registrou a terceira queda seguida na margem e a primeira anual em um ano  

• Em abril, o número de postos de trabalho na indústria gaúcha diminuiu 0,3% em relação 

a março; 

• O emprego industrial mostrou queda de 0,5% entre março e abril, já descontadas as 

influências sazonais, alcançando seu terceiro resultado negativo seguido neste tipo de 

comparação e o sexto em sete meses, acumulando nesse período baixa de 1,8%; 

• No confronto com abril de 2013, a contração foi de 0,7%, primeira taxa negativa em um 

ano nessa métrica, levando o acumulado do ano a desacelerar a taxa de crescimento de 

1,0% em março para 0,6% em abril; 

Alimentos e máquinas e equipamentos sustentam, ainda, o emprego no campo positivo  

Apesar da expansão do emprego na indústria gaúcha como um todo, a redução de 

postos de trabalho no primeiro quadrimestre de 2014 alcançou a maioria (dez de dezessete) 

dos setores industriais. Os comportamentos das indústrias de Couros e calçados (-3,1%), 

Metalurgia (-10,9%), Móveis (-2,9%) foram os que mais impactaram o resultado global, que só 

foi positivo devido aos crescimentos observados nas indústrias Alimentos (+5,0%) e Máquinas 

e equipamentos (+5,9%).  

 
Emprego Emprego – Setores 

 

 

 

 

 

Acumulado
no Ano

Alimentos -0,1 4,6 5,0

Bebidas -3,8 3,1 5,9

Tabaco 9,6 1,5 9,6

Têxteis -1,3 -0,7 -2,8

Vestuário e acessórios -1,6 -1,7 -2,2

Couros e calçados -1,3 -4,7 -3,1

   Couros -0,8 11,5 10,5

   Calçados -1,3 -4,3 -2,5

Produtos de Madeira 1,2 -1,4 -1,3

Impressão e Reproduções de gravações -1,0 -4,7 -8,2

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. 2,5 1,6 1,2

Borracha e de material plástico 3,4 5,8 4,1

Metalurgia -1,4 -12,7 -10,9

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

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

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos -3,3 -6,2 -3,8

Máquinas e equipamentos -0,4 3,1 5,9

   Máquinas agrícolas 0,8 8,8 11,0

Veículos automotores 0,5 -2,5 -0,1

Móveis -1,0 -4,8 -2,9

Indústria total -0,3 -0,7 0,6

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 
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Massa salarial  
Indicador voltou a cair na série ajustada sazonalmente 

• A massa salarial paga pela indústria gaúcha caiu 4,9% na passagem de março para 

abril; 

• Na série livre de influências sazonais, o indicador voltou a cair após dois meses de 

crescimento: -0,7% em relação a março; 

• Nas comparações anuais, a evolução da massa salarial permaneceu positiva, mas em 

desaceleração: crescimento de 0,6% relativamente a abril de 2013 e de 3,5% no 

acumulado dos primeiros quatro meses sobre o mesmo período do ano passado. 

Aumento da massa salarial em Alimentos e Máquinas explicam 85% da expansão 

Em termos setoriais, no acumulado no primeiro quadrimestre de 2014, ante igual período 

do ano passado, o crescimento da massa salarial na indústria gaúcha foi influenciado, 

sobretudo, pelas expansões nos setores de Alimentos (+15,4%) e Máquinas e equipamentos 

(+8,0%) que juntas explicam 85% do resultado. Por outro lado, Químicos e refino de petróleo (-

11,1%), Metalurgia (-7,0%) fornecem os maiores impactos setoriais negativos. 

 

 
 Massa Salarial  Massa Salarial – Setores – (%) 

 

 

 

 

 

 

Acumulado
no Ano

Alimentos -13,0 7,2 15,4

Bebidas 1,7 10,5 10,1

Tabaco 12,6 -2,8 14,1

Têxteis -2,6 2,9 3,0

Vestuário e acessórios 3,2 8,3 -0,6

Couros e calçados -1,0 -2,4 2,2

   Couros 0,3 -8,0 -6,9

   Calçados -1,0 -1,0 4,1

Produtos de Madeira 2,4 8,2 3,9

Impressão e Reproduções de gravações 4,7 20,6 21,3

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. -0,5 -18,9 -11,1

Borracha e de material plástico -2,7 12,4 7,1

Metalurgia -6,4 -1,8 -7,0

Produtos de metal -2,0 3,3 2,3

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos -6,2 -7,9 -3,3

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos -18,2 -4,1 -0,6

Máquinas e equipamentos -9,2 2,1 8,0

   Máquinas agrícolas -17,5 -5,3 7,5

Veículos automotores -6,9 1,2 3,8

Móveis 7,7 4,0 -1,2

Indústria total -4,9 0,6 3,5

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 
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Utilização da capacidade instalada (UCI)  
Indicador apresentou a segunda queda consecutiva na série ajustada 

•  A utilização da capacidade instalada (UCI) na indústria gaúcha alcançou 81,4% em 

abril, o que representou uma expansão de 0,4% relativamente a março; 

• Na série de dados com ajuste sazonal, o grau médio de UCI no mês foi 80,6%, 

representando uma redução de 0,3% na comparação com março. Essa foi a segunda 

queda mensal seguida do indicador;  

• Relativamente a abril de 2013, o indicador registrou nova redução (-4,0%), a sexta 

seguida e a maior do ano nessa forma de comparação (mesmo mês ano anterior); 

• Na média dos primeiros quatro meses do ano, a UCI foi de 80,6%, uma redução de 

1,9% em relação ao nível médio apresentado no mesmo período do ano passado.  

O uso do parque produtivo é disperso  

No acumulado dos primeiros quatro meses do ano, do ponto de vista setorial, os 

resultados mostram que nove dos dezessete setores pesquisados registraram queda na UCI, 

com destaque, pela contribuição ao resultado global, para Metalurgia (-18,2%), Alimentos (-

4,4%), Máquinas e equipamentos (-3,5%) e Veículos automotores (-3,0%). Por outro lado, entre 

os sete segmentos com expansão na UCI, vale destacar Couros e calçados (+1,1%), Químicos 

e refino de petróleo (+2,7%) e de Borracha e plásticos (+1,9%). 

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

 

 

 

 

No mês

Mesmo 

mês ano 

anterior

no Ano

Alimentos 76,3 84,4 80,1

Bebidas 56,8 54,1 54,6

Tabaco - - -

Têxteis 73,1 78,1 72,6

Vestuário e acessórios 88,8 80,6 81,6

Couros e calçados 91,3 91,3 86,7

   Couros 86,7 90,8 85,3

   Calçados 91,7 91,6 86,9

Produtos de Madeira 79,4 87,9 82,8

Impressão e Reproduções de gravações 88,0 81,2 90,0

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. 83,5 85,4 78,0

Borracha e de material plástico 77,2 77,5 75,7

Metalurgia 71,4 78,1 67,0

Produtos de metal 76,1 87,7 80,0

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos 80,9 68,0 83,5

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 84,8 87,2 84,2

Máquinas e equipamentos 81,1 85,1 80,6

   Máquinas agrícolas 78,6 87,4 76,3

Veículos automotores 77,8 83,4 79,6

Móveis 83,0 85,0 83,0

Indústria total 81,4 84,8 80,6

Grau médio (%)

Série Dessazonalizada – Grau Médio (%) 
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Compras totais 
Compras registraram a terceira queda seguida na série ajustada 

• No mês de abril, as compras de insumos e matérias-primas para a industrialização pela 

indústria gaúcha caíram 7,4% em relação a março;  

• Na série ajustada sazonalmente, as compras mostraram a terceira queda consecutiva: -

1,1% ante o mês de março. Nesse período, as compras caíram 12%; 

• Nos confrontos com o ano passado, os resultados são ainda mais negativos. Em relação 

a abril de 2013, a queda foi de 18,2%, a maior desde novembro de 2009, acentuando a 

queda acumulada no ano que passou de 5,6% em março para 9,1% em abril. 

Dez dos dezessete setores apresentam quedas nas compras para industrialização 

No acumulado do ano, há uma predominância de desempenhos setoriais negativos: 

entre os dezessete setores pesquisados, onze apresentaram queda nas compras, num 

movimento que atinge, principalmente, as indústrias de Veículos automotores (-22,1%), que 

responde por quase a metade da contração geral, Máquinas e equipamentos (-10,4%), 

Químicos e refino de petróleo (-11,6%).  

 

 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 14,7 1,9 -0,3

Bebidas -25,2 -12,2 0,8

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

Têxteis -5,5 -12,8 1,8

Vestuário e acessórios 30,6 5,7 21,3

Couros e calçados -6,0 -6,3 -2,7

   Couros 16,3 22,7 22,5

   Calçados -10,5 -15,2 -10,2

Produtos de Madeira 12,5 2,7 2,1

Impressão e Reproduções de gravações 20,2 -27,2 11,0

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. -25,9 -41,8 -11,6

Borracha e de material plástico 0,2 4,2 2,5

Metalurgia 46,7 -18,6 -22,9

Produtos de metal -18,0 -21,6 -8,3

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos -19,5 -18,6 5,0

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos -11,2 -18,2 -14,5

Máquinas e equipamentos -7,9 -21,6 -10,4

   Máquinas agrícolas -3,6 -19,5 -9,4

Veículos automotores -6,2 -23,0 -22,1

Móveis 5,3 -17,0 -12,5

Indústria total -7,4 -18,2 -9,1

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 


