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Apesar do crescimento, cenário segue desfavorável 

Após dois meses de queda, o Índice de Desempenho Industrial do Rio Grande do Sul 

(IDI/RS) mostrou que a atividade da indústria cresceu em maio, mas o cenário, aponta a 

maioria dos resultados, segue nada animador.  

O IDI/RS aumentou 2,3% em relação a abril, descontados os fatores sazonais, mas não 

compensou as duas quedas anteriores, quando a atividade recuou 4,7%, levando o nível de 

atividade ao patamar de outubro de 2012. A evolução do índice, que alcançou o mesmo 

patamar de outubro de 2012, contrastou com o desempenho da maioria de seus componentes 

como mostram as quedas do faturamento real (-0,9%), das horas trabalhadas na produção (-

1,5%) e da utilização da capacidade instalada (-0,5%), sendo puxado para cima pela variável 

compras de insumos e matérias-primas (+6,2%), que recuperou parte da queda de 11,0% nos 

três meses anteriores. Na mesma forma de comparação, o emprego (-0,3%) acompanhou o 

baixo dinamismo do setor, registrando a terceira retração seguida, e a massa salarial cresceu 

0,3%.  

No acumulado do ano, os resultados a cada novo mês reafirmam o quadro recessivo. De 

uma forma geral, as taxas anuais apresentadas pelos Indicadores Industriais em maio ficaram 

ainda mais baixas quando comparadas às observadas em abril, o que significa perda adicional 

de intensidade. O IDI/RS, com a inclusão da queda de 2,9% em maio ante o mesmo mês do 

ano passado, passou apresentar contração de 2,1% no período janeiro a maio desse ano ante 

o mesmo período de 2013. Os componentes do índice mais diretamente associados à 

produção corroboram o cenário recessivo: compras industriais (-7,7%), horas trabalhadas na 

produção (-1,1%), faturamento real (-1,5%) e utilização da capacidade instalada (-2,0%). Os 

indicadores relacionados ao mercado de trabalho, em desaceleração, ainda sustentam 

resultados positivos: emprego (+0,3%) e massa salarial (+3,0%). 

Em termos setoriais, no acumulado de janeiro a maio de 2014, a grande maioria das 

atividades industriais (dez de dezessete) registrou queda. As principais responsáveis, em 

termos de influência sobre o resultado global, foram as indústrias de Metalurgia (-15,4%), 

Veículos automotores (-6,1%), Máquinas e equipamentos (-2,0%) e Couros e calçados (-2,3%). 
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Os avanços de maior impacto ficaram com Alimentos (+4,7%), Bebidas (+7,2%) e Borracha e 

plásticos (+3,6%). 

A despeito da expansão da atividade em maio, não há como enxergar sinais de 

recuperação no setor, pois foi motivada, sobretudo, pelo efeito de base de comparação muito 

baixa, após dois meses seguidos de queda. Além disso, a melhora ocorreu somente na 

margem, enquanto os demais resultados deixaram claro o cenário extremamente desfavorável 

pela qual passa a indústria gaúcha. Portanto, os Indicadores Industriais do RS em maio 

continuam mostrando uma atividade desaquecida e sem elementos que possam justificar 

algum otimismo para os próximos meses.  

Dessa forma, apesar de haver informações apenas para os cinco primeiros meses, já se 

pode deduzir que dificilmente o setor conseguirá reverter essa tendência e evitar uma 

contração em 2014. Mesmo que se materialize uma improvável reação, a atividade necessitaria 

crescer mensalmente 1,0%, em média, na margem de junho a dezembro, somente para 

neutralizar a redução acumulada até maio e apresentar um desempenho anual nulo. A 

dificuldade aumenta, na medida em que os números de junho, por conta da Copa do Mundo, 

ao que tudo indica, deverão ser bastante negativos. 

 

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

 

 

Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS)  
Atividade volta a crescer, após dois meses de queda na série ajustada sazonalmente  

• A atividade industrial gaúcha em maio cresceu 3,0% em relação ao mês de abril; 

• Na série livre de influências sazonais, a atividade em maio de 2014 apresentou aumento 

de 2,3% frente ao mês anterior, voltando a crescer e recuperando-se parcialmente após 

dois meses seguidos de queda; 

• Em relação a maio de 2013, o recuo ficou em 2,9%, a terceira contração seguida, 

reafirmando a tendência negativa da atividade em 2014;  

Índice de desempenho industrial (IDI/RS) 3,0 2,3 -2,9 -2,1
Faturamento real 5,8 -0,9 -4,8 -1,5
Compras totais 11,8 6,2 -3,1 -7,7
Emprego -0,5 -0,3 -0,8 0,3
Massa salarial real -0,2 0,3 0,9 3,0
Horas trabalhadas na produção 0,8 -1,5 -3,1 -1,1
Utilização da capacidade instalada (UCI) -1,3 -0,5 -3,5 -2,0
* Dessazonalizado

Mai 2014 / 
Abr 2014 *

Mai 2014 / Mai 
2013

Jan - Mai 2014 / 
Jan - Mai 2013

Mai 2014 / 
Abr 2014



 

Indicadores Industriais - RS – Maio de 2014 – Unidade de Estudos Econômicos 

• A desaceleração no ritmo de crescimento industrial também ficou evidenciada no 

comportamento da taxa acumulada nos primeiros cinco meses de 2014, ante o mesmo 

período de 2013, que recuou 2,1%. 

• Ainda na comparação anual todos os indicadores de atividade associados à produção 

apresentaram queda: faturamento real (-1,5%), compras de insumo e matérias-primas (-

7,7%), utilização da capacidade instalada  (-2,0%) e horas trabalhadas na produção (-

1,1%). Os indicadores relacionados ao mercado de trabalho, em desaceleração, ainda 

sustentaram resultados positivos: emprego (+0,3%) e massa salarial (+3,0%).  

A queda da atividade atinge a maioria dos setores pesquisados 

Em termos setoriais, no acumulado de janeiro a maio, a grande maioria das atividades 

industriais (dez de dezessete) registrou queda.  As principais responsáveis, em termos de 

influência sobre o resultado global, foram as indústrias de Metalurgia (-15,4%), Veículos 

automotores (-6,1%), Máquinas e equipamentos (-2,0%) e Couros e calçados (-2,3%). Os 

avanços de maior impacto ficaram com Alimentos (+4,7%), Bebidas (+7,2%) e Borracha e 

plásticos (+3,6%).  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Acumulado
no Ano

Alimentos 1,1 2,2 4,7

Bebidas -1,8 3,1 7,2

Tabaco 15,6 3,5 1,1

Têxteis -4,5 -8,2 -6,4

Vestuário e acessórios -2,2 0,5 -1,9

Couros e calçados -4,9 -4,7 -2,3

   Couros 3,1 26,6 20,7

   Calçados -5,1 -6,5 -3,4

Produtos de Madeira 7,8 5,9 5,0

Impressão e Reproduções de gravações -10,8 -10,2 -3,8

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. 13,2 9,2 1,1

Borracha e de material plástico 3,7 3,0 3,6

Metalurgia 1,0 -15,9 -15,4

Produtos de metal 1,7 -5,2 -2,9

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos 19,9 15,6 4,8

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos -2,0 -8,4 -6,9

Máquinas e equipamentos 4,7 -2,3 -2,0

   Máquinas agrícolas 7,2 -4,6 -3,6

Veículos automotores -2,2 -13,0 -6,1

Móveis -4,5 -6,8 -3,9

Indústria total 3,0 -2,9 -2,1

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 
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Faturamento real 
Faturamento voltou a cair em maio  

• O faturamento da indústria gaúcha cresceu, em termos reais, 5,8% na passagem de 

abril para maio de 2014; 

• Em maio de 2014, o faturamento mostrou queda de 0,9% frente ao mês anterior, na 

série com ajustamento sazonal, voltando a cair após ligeira recuperação esboçada em 

abril; 

• Em relação ao mesmo mês do ano passado, o índice mostrou nova queda, desta vez de 

4,8%;  

• No acumulado dos primeiros cinco meses, o faturamento real registrou decréscimo de 

1,5% em relação ao mesmo período de 2013, intensificando a tendência declinante 

apresentada em abril (-0,6%). 

Doze dos dezessete setores pesquisados registraram queda no faturamento  

No acumulado do ano, entre os setores industriais pesquisados, apenas cinco 

apresentaram queda e doze exibiram expansão do faturamento. Os desempenhos negativos 

observados em Couros e calçados (-5,1%), Metalurgia (-17,6%) e Tabaco (-37,8%) foram 

determinantes para a queda do indicador da indústria gaúcha. As maiores contribuições 

positivas vieram de Veículos automotores (+2,7%), Alimentos (+4,6%) e Borracha e plásticos 

(+6,9%). 

 
Faturamento real Faturamento real – Setores – (%) 

 

 

 

 

Acumulado
no Ano

Alimentos 9,5 2,5 4,6

Bebidas -8,6 0,5 8,5

Tabaco 238,5 -39,7 -37,8

Têxteis -4,4 -14,2 -13,5

Vestuário e acessórios -7,8 -25,5 -18,9

Couros e calçados -19,5 -11,9 -5,1

   Couros -11,8 16,9 27,8

   Calçados -20,3 -12,6 -7,1

Produtos de Madeira 64,3 21,3 16,3

Impressão e Reproduções de gravações -51,4 -26,2 -8,5

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. 15,5 -0,6 -0,3

Borracha e de material plástico 2,9 4,5 6,9

Metalurgia 9,8 -21,7 -17,6

Produtos de metal 5,6 -7,6 -5,0

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos 37,6 12,2 -1,6

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos -3,9 -9,0 -21,0

Máquinas e equipamentos 14,1 11,8 -2,1

   Máquinas agrícolas 14,1 2,2 -7,0

Veículos automotores -1,5 -14,0 2,7

Móveis -15,7 -12,9 -2,0

Indústria total 5,8 -4,8 -1,5

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 
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Horas trabalhadas na produção  
Horas trabalhadas caíram pela segunda vez em três meses 

• As horas trabalhadas na produção gaúcha cresceram 0,8% no mês de maio ante o mês 

anterior; 

• Descontados os efeitos sazonais, as horas trabalhadas na produção mostraram variação 

negativa de 1,5% em maio frente ao mês anterior. Nos últimos três meses, o indicador 

caiu em duas oportunidades e ficou estável na outra; 

• Comparativamente ao mesmo mês do ano anterior, o indicador mostrou o segundo 

recuo seguido: -3,1%. Vale lembrar que não houve impacto de dias úteis em maio; 

• Com isso, as horas trabalhadas na produção acumularam nos primeiros cinco meses, 

recuo de 1,1% em relação a igual período do ano anterior, intensificando em relação a 

taxa observada em abril (-0,6%). 

Horas trabalhadas recuam na ampla maioria dos setores  

Com onze atividades apontando queda nas horas trabalhadas na produção nos 

primeiros cinco meses de 2014, os impactos negativos mais relevantes sobre o resultado 

global da indústria foram dados por Couros e calçados (-2,8%), Máquinas e materiais elétricos 

(-8,7%) e Máquinas e equipamentos (-1,9%). Em sentido oposto, entre os seis setores com 

crescimento, os de maior influência foram Bebidas (+8,0%), Produtos de metal (+1,5%) e 

Borracha e plásticos (+2,4%). 

 

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

  

 

 

Acumulado
no Ano

Alimentos -0,5 -2,2 -0,7

Bebidas -0,1 0,7 8,0

Tabaco 11,7 -0,2 -4,4

Têxteis 0,9 -6,2 -6,3

Vestuário e acessórios 1,7 -6,0 -9,1

Couros e calçados -2,2 -6,3 -2,8

   Couros 2,9 7,2 8,7

   Calçados -2,4 -6,7 -2,9

Produtos de Madeira 1,5 21,7 17,1

Impressão e Reproduções de gravações 1,2 -14,3 -15,2

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. 5,4 12,0 3,8

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

Metalurgia -4,9 -16,7 -9,3

Produtos de metal 1,8 0,8 1,5

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos 5,1 0,4 -2,6

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos -0,8 -15,0 -8,7

Máquinas e equipamentos 5,2 -3,6 -1,9

   Máquinas agrícolas 11,2 -0,5 -1,0

Veículos automotores 1,9 -4,0 0,3

Móveis -6,2 -6,0 -0,7

Indústria total 0,8 -3,1 -1,1

Var.  
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 
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Emprego industrial 
Emprego apresentou terceira queda seguida na série ajustada sazonalmente  

• O número de empregados na indústria gaúcha caiu 0,5% em maio relativamente a abril; 

• Descontadas as influências sazonais, o nível de emprego industrial gaúcho em maio 

apresentou a terceira queda seguida: 0,3% frente ao mês de abril; 

• No confronto com maio de 2013, a redução do emprego ficou em 0,8%, segunda 

retração consecutiva nessa métrica; 

• O indicador de emprego, no acumulado para os primeiros cinco meses, ainda assinala 

crescimento de 0,3%, ritmo inferior ao acumulado até abril (0,6%), comparações contra 

igual período do ano anterior. 

Alimentos e Máquinas e equipamentos seguem sustentando o crescimento  

No acumulado do ano, dez dos dezessete setores pesquisados diminuíram seu nível de 

emprego. As indústrias de Couros e calçados, Metalurgia e Produtos de metal, com taxas de -

3,2%, -12,0%, -2,1%, respectivamente, foram as que exerceram as maiores pressões na 

formação da taxa total do emprego. Positivamente, as principais influências foram fornecidas 

pelas indústrias Alimentos (+4,9%) e Máquinas e equipamentos (+5,3%).  

 
Emprego Emprego – Setores 

 

 

 

 

 

 

Acumulado
no Ano

Alimentos -0,3 4,6 4,9

Bebidas -3,2 2,9 5,3

Tabaco 4,3 6,2 8,6

Têxteis -1,2 -1,6 -2,6

Vestuário e acessórios -1,0 -2,0 -2,2

Couros e calçados -0,4 -3,9 -3,2

   Couros -0,1 12,0 10,8

   Calçados -0,4 -3,7 -2,7

Produtos de Madeira -1,5 -1,3 -1,0

Impressão e Reproduções de gravações 3,2 -1,7 -6,9

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

Borracha e de material plástico 1,1 5,6 4,4

Metalurgia -3,1 -16,4 -12,0

Produtos de metal -1,4 -3,7 -2,1

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos -2,1 -0,5 1,8

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos -0,9 -8,6 -4,7

Máquinas e equipamentos -0,4 3,0 5,3

   Máquinas agrícolas -0,1 7,3 10,2

Veículos automotores -1,4 -4,3 -1,0

Móveis 0,1 -4,7 -3,3

Indústria total -0,5 -0,8 0,3

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 
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Massa salarial  
Indicador volta crescer  

• Em maio de 2014, a massa salarial paga pelo setor industrial gaúcho caiu 0,2%  em 

relação a abril; 

• Ainda na comparação com o mês anterior, mas no índice ajustado sazonalmente, a 

massa salarial cresceu 0,3% em maio, recuperando parte da contração de 0,5% 

observada no mês anterior; 

• Na comparação com maio do ano passado, a massa salarial real cresceu 0,9%, 

mantendo a tendência positiva registrada ao longo do ano, na mesma forma de 

comparação; 

• A expansão acumulada em 2014 da massa salarial real paga pela indústria gaúcha em 

maio mostrou ritmo menor (+3,0%), frente ao crescimento do primeiro quadrimestre 

(+3,5%). 

Indicador cresceu na maior parte dos setores 

A expansão da massa salarial no acumulado de janeiro a maio de 2014, em relação a 

igual período de 2013, apresentou perfil generalizado, atingindo onze setores. Alimentos 

(+13,5%), Máquinas e equipamentos (+6,5%) e Borracha e plásticos (+6,7%) forneceram as 

maiores contribuições positivas para o resultado global. Por outro lado, Químicos e refino de 

petróleo (-10,2%), Metalurgia (-4,7%) exerceram os principais impactos negativos. 

 

 
 Massa Salarial  Massa Salarial – Setores – (%) 

 

 

 

Acumulado
no Ano

Alimentos 3,7 6,2 13,5

Bebidas 1,6 3,2 8,6

Tabaco 6,0 2,0 11,0

Têxteis -0,7 3,8 3,1

Vestuário e acessórios -8,9 1,9 -0,1

Couros e calçados 0,3 -3,3 0,9

   Couros 13,0 -1,6 -5,9

   Calçados -0,5 -2,5 2,5

Produtos de Madeira 5,8 8,2 4,8

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

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. -1,7 -6,8 -10,2

Borracha e de material plástico -3,9 5,0 6,7

Metalurgia -0,9 6,2 -4,7

Produtos de metal 2,0 2,4 2,3

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos 5,8 4,6 -0,5

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 2,3 -3,9 -1,2

Máquinas e equipamentos -5,0 1,3 6,5

   Máquinas agrícolas -4,6 3,7 6,8

Veículos automotores 2,5 -2,4 2,5

Móveis -3,9 -3,5 -1,7

Indústria total -0,2 0,9 3,0

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 
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Utilização da capacidade instalada (UCI)  
Utilização da capacidade instalada caiu pelo terceiro mês consecutivo  

•  A indústria gaúcha operou em maio com 80,7% de sua capacidade instalada. Isso 

representou uma queda de 1,3% comparativamente a abril; 

• Retirados os efeitos sazonais, em maio de 2014, o grau médio de utilização da 

capacidade instalada, de 80,4%, recuou 0,5% frente ao mês anterior. Essa foi a terceira 

queda seguida; 

• Na comparação com maio de 2013, a UCI segue em queda: -3,5%; 

• Nos cinco primeiros meses de 2014, a UCI, que registrou um grau médio de 80,8%, 

permanece em desaceleração, passando de -1,7% no acumulado até abril para -2,0% 

em maio, ante o mesmo período do ano passado.  

Ociosidade aumentou em dez setores  

Nos primeiros cinco meses de 2014 frente a igual período de 2013, o recuo médio da 

UCI foi compartilhado por dez atividades. Os principais impactos negativos sobre o resultado 

global foram dados por Metalurgia (-19,9%), Alimentos (-3,8%), Máquinas e equipamentos (-

4,6%) e Veículos automotores (-3,9%). Em sentido oposto, entre as atividades com maior 

utilização do parque fabril, os impactos mais relevantes vieram de Couros e calçados (+0,9%), 

Químicos e refino de petróleo (+3,6%) e de Borracha e plásticos (+1,0%). 

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

 

 

 

 

No mês

Mesmo 

mês ano 

anterior

no Ano

Alimentos 85,1 86,2 81,1

Bebidas 51,6 55,0 54,0

Tabaco - - -

Têxteis 69,3 68,9 71,9

Vestuário e acessórios 70,8 80,4 79,4

Couros e calçados 87,0 86,3 86,7

   Couros 84,3 90,5 85,0

   Calçados 87,1 86,3 86,9

Produtos de Madeira 63,3 86,9 78,5

Impressão e Reproduções de gravações 75,0 81,0 87,0

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. 84,8 80,2 79,3

Borracha e de material plástico 78,7 79,5 76,0

Metalurgia 61,5 81,6 65,6

Produtos de metal 83,3 87,2 82,7

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos 87,9 69,5 84,7

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 81,4 87,2 83,7

Máquinas e equipamentos 77,5 85,0 80,0

   Máquinas agrícolas 73,0 87,6 75,6

Veículos automotores 76,9 83,2 79,0

Móveis 82,3 83,8 82,7

Indústria total 80,7 83,6 80,8

Grau médio (%)

Série Dessazonalizada – Grau Médio (%) 
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Compras totais 
Após quatro meses, compras voltam a crescer na série ajustada 

• As indústrias do Estado aumentaram em 11,8% no mês de maio suas compras de 

insumo e matérias-primas na comparação com o mês de abril;  

• Na série com ajustamento sazonal, as compras industriais mostraram um avanço menor, 

mas expressivo: +6,2% na passagem de abril para maio. Esse foi a primeira taxa 

positiva em quatro meses; 

• Em relação a maio de 2013, as compras registram uma queda de 3,1%, o que mantém 

uma sequência de seis meses de taxas negativas nesta base de comparação; 

• O comportamento das compras em maio atenuou o resultado negativo registrado no 

indicador acumulado no ano, que passou de 8,8% em abril para 7,7% em maio. 

Veículos automotores respondem por mais da metade da queda do indicador 

Na comparação com os cinco primeiros meses de 2013, a queda nas compras 

industriais refletiu, do ponto de vista setorial, o comportamento negativo na maioria (dez) das 

dezessete atividades pesquisadas.  As que geraram maior impacto sobre o resultado global, 

por ordem de importância, foram: Veículos automotores (-22,9%), que responde por mais da 

metade da contração geral, Máquinas e equipamentos (-11,1%) e Químicos e refino de 

petróleo (-4,2%). Das atividades em expansão, as de Vestuário (+27,7%), Informática, 

eletrônicos e óticos (+10,6%) foram as que mais impactaram o índice de compras global. 

 

 Compras Totais Compras Totais – Setores – (%) 

 

 

 

 

Acumulado
no Ano

Alimentos 0,4 -0,5 -0,4

Bebidas 0,2 19,4 3,6

Tabaco 24,1 44,9 8,1

Têxteis -14,7 -20,2 -3,0

Vestuário e acessórios 7,1 53,5 27,7

Couros e calçados -4,8 -0,8 -2,5

   Couros 18,5 60,0 29,5

   Calçados -9,2 -13,6 -10,8

Produtos de Madeira -4,4 2,8 1,0

Impressão e Reproduções de gravações 3,9 -24,5 1,8

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. 52,3 18,9 -4,2

Borracha e de material plástico 4,8 2,9 2,7

Metalurgia 23,3 0,1 -18,2

Produtos de metal -1,7 -22,6 -11,5

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos 34,8 35,1 10,6

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos -14,5 -3,9 -12,7

Máquinas e equipamentos 11,3 -14,7 -11,1

   Máquinas agrícolas 18,5 -14,0 -10,5

Veículos automotores -7,4 -25,9 -22,9

Móveis 2,8 -9,4 -11,8

Indústria total 11,8 -3,1 -7,7

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 
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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).  


