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Indústria gaúcha encerrou primeiro semestre com melhor 

desempenho em três anos 

Os Indicadores Industriais do Rio Grande do Sul de junho confirmaram o comportamento 

errático que vem caracterizando o atual processo de recuperação do setor. Na série com ajuste 

sazonal, o Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS) cresceu 1,6% em junho na comparação 

com o mês anterior, anulando grande parte da queda registrada em maio (-1,8%) e ficando 

muito próximo do pico da série no pós-crise 2008 observado no último mês de abril.  

Vale destacar que o calendário de 2013 vem sendo um dos fatores que contribuem para 

essa forte oscilação nos índices mensais. O feriado de páscoa, que normalmente ocorre em 

abril, ocorreu em março. O feriado de Corpus Christi, da mesma forma, em 2013 foi em maio, 

quando habitualmente cai em junho. 

Assim, a volatilidade apresentada ao longo dos últimos meses sugere comparações com 

prazos mais longos. Dessa forma, nos últimos doze meses, período que corresponde ao atual 

ciclo de recuperação, o IDI/RS cresceu 8,4% na série ajustada, intensidade que refletiu, em 

boa parte, a comparação com uma base muito baixa: em junho de 2012, o indicador 

encontrava-se no menor nível em dois anos. Já em relação ao pico mais próximo (agosto de 

2010), o nível de atividade em junho foi apenas 2,0% superior, estando ainda 5,0% abaixo do 

patamar histórico, setembro de 2008. 

Em junho, a evolução do IDI/RS refletiu, do ponto de vista de seus componentes, o 

crescimento do faturamento real e das compras de insumos e matérias-primas que registraram 

altas de 0,3% e 2,7% em relação a maio, já descontados os efeitos sazonais. No mesmo 

sentido, a utilização da capacidade instalada (UCI), que afere quanto da capacidade de 

produção as empresas estão utilizando, cresceu 0,6%, atingindo grau médio de 83,1% e as 

horas trabalhadas na produção expandiram 0,7%, retomando a tendência ascendente 

interrompida no mês passado. No mercado de trabalho, o nível de emprego industrial (+0,7%) 

cresceu pela quinta vez nos últimos seis meses, enquanto a massa salarial (-0,3%) recuou pelo 

segundo mês seguido.  
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Na comparação com o primeiro semestre de 2012, o resultado de junho levou o ritmo de 

crescimento da atividade industrial gaúcha a uma taxa de 4,5%, a mais alta dos últimos três 

anos. O desempenho do IDI/RS no período teve perfil predominantemente positivo entre seus 

componentes. Os principais impactos no indicador de atividade vieram das fortes expansões 

das compras de insumos e matérias primas (+14,5%) seguidas pelo faturamento real (+8,8%). 

No mesmo sentido, os indicadores de utilização da capacidade instalada (+0,9%) e as horas 

trabalhadas na produção (+1,0%) apontaram crescimentos. No caso dos indicadores de 

mercado de trabalho, a massa salarial (+0,4%) e o emprego (-0,7%) mantiveram a tendência 

de recuperação.  

Do ponto de vista setorial, o desempenho da atividade industrial gaúcha observada no 

primeiro semestre de 2013 foi predominantemente positivo, com expansões em doze dos 

dezessete setores abrangidos pela pesquisa. Os setores que se destacaram pelas maiores 

contribuições ao resultado global foram, sobretudo, Veículos automotores (+11,0%) e Máquinas 

e equipamentos (+9,9%,) respondendo aos estímulos vigentes direcionados à ampliação dos 

investimentos.  Entre os setores em queda, as principais pressões foram fornecidas por 

Químicos e derivados de petróleo (-3,9%), Têxteis (-4,8%) e Couros e calçados (-1,8%) que 

sofrem com a concorrência externa e a desaceleração da demanda doméstica. 

Novamente, cabe ressaltar que os percentuais expressivos apresentados no ano 

refletem, além da retomada da atividade em curso, a fraca base de comparação da primeira 

metade de 2012. De fato, o baixo dinamismo da indústria gaúcha nesse período (o indicador de 

atividade registrava queda de 3,4%) fez com que o primeiro semestre do ano passado fosse o 

pior para a indústria gaúcha desde 2010. 

Em suma, a despeito das oscilações mensais, os resultados dos Indicadores Industriais 

do RS de junho reforçam a trajetória de recuperação da indústria gaúcha, embora existam 

incertezas sobre a manutenção do atual ritmo desse processo. A alta observada no setor não 

vem sendo suficiente para impedir a corrosão do nível de confiança dos empresários. Além dos 

problemas estruturais já conhecidos e que determinam baixa competitividade do setor 

produtivo, existem obstáculos não desprezíveis no horizonte: acúmulo de estoques, aumentos 

dos juros, instabilidade cambial, desaceleração da demanda doméstica e inflação elevada. Por 

fim, a base estatística maior do segundo semestre do ano passado deverá levar a taxas 

menores no restante de 2013. Portanto, não há mudança significativa no prognóstico do setor 

para os próximos meses: a tendência continua sendo de crescimento, embora mais modesto.  
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Indicadores Industriais do Rio Grande do Sul – Variações percentuais (%) 

 

Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS)  
Atividade oscila mensalmente, mas tendência continua positiva 

• Em junho de 2013, a atividade da indústria de transformação gaúcha recuou 0,8% frente 

a maio; 

• No confronto com o mês anterior, na série livre de influências sazonais, o aumento 

observado foi de 1,6%, mantendo, nessa base de comparação, apesar do caráter 

oscilatório, uma tendência claramente ascendente. Ainda segundo a série de índices 

com ajuste sazonal, observa-se que a atividade industrial acumulou entre fevereiro e 

junho deste ano taxa de crescimento de 5,4%; 

• Em relação a igual mês do ano de 2012, ocorreu a sexta expansão seguida e a segunda 

mais alta do ano: 7,1%; 

• O indicador acumulado para o primeiro semestre do ano registrou 4,5%, acentuando e 

alcançando a maior taxa do ano;  

• O crescimento do IDI/RS no primeiro semestre teve perfil predominantemente positivo 

entre seus componentes. Os principais impactos positivos no indicador de atividade 

vieram das fortes expansões das compras de insumos e matérias-primas (+14,5%), 

seguidas pelo faturamento real (+8,8%). No mesmo sentido, os indicadores de utilização 

da capacidade instalada (+0,9%) e as horas trabalhadas na produção (+1,0%) também 

apontaram crescimentos. No caso dos indicadores de mercado de trabalho, a massa 

salarial (+0,4%) e o emprego (-0,7%) mantiveram a tendência de aceleração. 

A maioria dos setores registrou crescimento da atividade no ano 

O desempenho da atividade industrial gaúcha (+4,5%) observada no primeiro semestre 

de 2013 resultou da expansão em doze dos dezessete setores analisados. Os destaques 

Índice de desempenho industrial (IDI/RS) 1,6 7,1 4,5 2,0
Faturamento 0,3 13,4 8,8 5,9
Compras totais 2,7 17,5 14,5 6,4
Emprego 0,7 1,0 -0,7 -1,7
Massa salarial -0,3 2,5 0,4 2,6
Horas trabalhadas na produção 0,7 3,1 1,0 -1,2
Utilização da capacidade instalada (UCI) 0,6 2,2 0,9 0,3
* Dessazonalizado

Junho 2013 / 
Maio 2013 *

Junho 2013 / 
Junho 2012

Acumulado 
2013

em 12 
Meses 
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positivos pela contribuição ao resultado global ficaram por conta de Veículos automotores 

(+11,0%), Máquinas e equipamentos (+9,9%) e Borracha e plásticos (+6,7%). Entre os setores 

em queda, as principais pressões foram fornecidas por Químicos e derivados de petróleo (-

3,9%), Têxteis (-4,8%) e Couros e calçados (-1,2%). 

 

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

 

 

 

 

 

Faturamento real 
Na série livre de influências sazonais, o faturamento voltou a crescer 

• O faturamento real da indústria de transformação gaúcha caiu 0,7% no mês de junho, na 

comparação com o mês anterior; 

• Todavia, na série livre de influências sazonais, o faturamento real cresceu 0,3% frente a 

maio, recuperando parte da queda de 2,1% observada no mês passado na mesma base 

de comparação;  

• O faturamento real cresceu 13,4% em relação a igual mês de 2012, segunda maior 

marca nesta métrica, desde os 15,6% assinalados em abril, dos últimos 38 meses; 

• O resultado de junho levou o resultado acumulado do primeiro semestre a um 

crescimento de 8,8% ante o mesmo período do ano passado, confirmando o melhor 

resultado em três anos do indicador.  

 

 

Acumulado
no Ano

Alimentos -0,7 6,1 3,5

Bebidas -5,6 8,1 7,8

Tabaco 12,4 11,1 8,0

Têxteis -4,6 -0,7 -4,8

Vestuário e acessórios -17,3 -18,0 -2,4

Couros e calçados -8,3 0,0 -1,2

   Couros -2,1 8,9 10,0

   Calçados -8,0 -0,2 -1,5

Produtos de Madeira -8,7 2,4 1,5

Impressão e Reproduções de gravações 1,4 -12,6 -8,0

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. -17,4 -18,9 -3,9

Borracha e de material plástico -1,4 9,1 6,7

Metalurgia -3,5 3,4 2,7

Produtos de metal 1,1 5,7 4,3

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos 7,8 11,5 6,7

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,3 2,9 5,3

Máquinas e equipamentos 1,4 14,2 9,9

   Máquinas agrícolas 4,4 26,9 18,3

Veículos automotores -3,7 15,2 11,0

Móveis -1,5 -1,7 1,2

Indústria total -0,8 7,1 4,5

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 
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Veículos, máquinas e alimentos sustentaram o forte crescimento do ano 

Na comparação do primeiro semestre de 2013 frente ao mesmo período do ano 

passado, o faturamento mostrou crescimento na maior parte (dez) dos dezessete setores. As 

contribuições positivas mais relevantes sobre o total da indústria vieram de Veículos 

automotores (+42,9%), Máquinas e equipamentos (+25,9%) e Alimentos (+19,3%) que 

respondem por todo crescimento agregado. Entre as atividades que apresentaram queda no 

indicador, as que exerceram os maiores impactos negativos foram: Químicos e derivados de 

petróleo (-27,7%), Tabaco (-23,2%) e Metalurgia (-8,8%). 

 

Faturamento real Faturamento real – Setores – (%) 

 

 

 

Horas trabalhadas na produção  
Indicador retomou trajetória ascendente, após queda em maio 

• Em junho, o indicador de horas trabalhadas na produção recuou 3,5% relativamente a 

maio;  

• Na série livre de influências sazonais, as horas trabalhadas na produção expandiram 

0,7% frente a maio, voltando à trajetória ascendente interrompida no mês passado. Nos 

últimos cinco meses a variável cresceu 4,5%; 

• Em relação a igual mês do ano anterior, o indicador apresentou a terceira expansão 

seguida: 3,1%; 

• Na comparação entre os primeiros semestres de 2013 e 2012, a expansão foi de 1,0%, 

acelerando a taxa positiva verificada no mês anterior (0,5%) na mesma base de 

comparação. 

Acumulado
no Ano

Alimentos -4,2 36,7 19,3

Bebidas -15,4 1,8 4,4

Tabaco 42,1 -21,3 -23,2

Têxteis -5,3 -3,1 -5,1

Vestuário e acessórios -39,0 -24,2 8,8

Couros e calçados -25,3 7,0 0,3

   Couros -3,5 9,5 13,2

   Calçados -26,0 7,3 0,0

Produtos de Madeira -12,6 8,3 -5,8

Impressão e Reproduções de gravações 1,5 -5,2 -0,7

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. -17,6 -29,0 -27,7

Borracha e de material plástico -1,1 31,9 24,5

Metalurgia -3,8 -4,9 -8,8

Produtos de metal 4,0 1,6 4,3

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos 7,5 13,0 11,5

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 6,4 9,5 12,8

Máquinas e equipamentos 5,9 23,9 25,9

   Máquinas agrícolas 11,8 41,7 37,4

Veículos automotores -4,2 44,6 42,9

Móveis -4,1 -15,8 -2,0

Indústria total -0,7 13,4 8,8

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 
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Nove dos dezessete setores registraram crescimento no ano 

No acumulado do primeiro semestre, as influências mais importantes para a composição 

do resultado geral entre os nove setores que registraram crescimento foram dadas pelas 

indústrias de Alimentos (+8,5%), Produtos de metal (+3,5%) e Máquinas e equipamentos 

(+2,3%).  Entre os setores em queda, as principais pressões foram de Veículos automotores (-

8,1%), Vestuário (-15,4%) e Couros e calçados (-1,8%). 

 

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

  

 

 

Emprego industrial 
Emprego seguiu em recuperação 

• O emprego na indústria gaúcha cresceu 0,4% em junho na comparação com o mês 

anterior; 

• Ao retirar os efeitos da sazonalidade, o emprego não apenas seguiu apresentando 

expansão como acelerou a taxa para 0,7%. Esse foi o quinto resultado positivo em seis 

meses, acumulando alta de 2,6% no período; 

• Comparativamente ao mesmo mês do ano anterior, o emprego apresentou em junho a 

segunda expansão sucessiva: +1,0%; 

• O bom desempenho do emprego no mês, levou a nova desaceleração do ritmo de 

queda do indicador no acumulado do ano, passando de -1,1% em maio para -0,7% no 

encerramento do primeiro semestre.  

Acumulado
no Ano

Alimentos -1,6 7,8 8,5

Bebidas -2,9 7,9 4,6

Tabaco -6,8 12,6 17,9

Têxteis -4,5 -5,3 -9,4

Vestuário e acessórios -10,6 -18,4 -15,4

Couros e calçados -9,2 -1,5 -1,8

   Couros -4,8 14,1 9,2

   Calçados -9,8 -2,6 -2,5

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

Impressão e Reproduções de gravações 2,2 -21,7 -12,6

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. -7,1 -10,2 -4,3

Borracha e de material plástico -2,3 5,4 1,8

Metalurgia 0,8 1,0 -0,4

Produtos de metal -1,9 6,3 3,5

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos -7,8 5,0 3,5

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos -3,1 8,7 4,9

Máquinas e equipamentos -4,6 4,6 2,3

   Máquinas agrícolas -4,1 20,9 12,6

Veículos automotores -1,5 0,3 -8,1

Móveis -1,3 5,3 3,3

Indústria total -3,5 3,1 1,0

Var.  
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 



 

Indicadores Industriais do RS – Junho de 2013 – Unidade de Estudos Econômicos 

Queda no emprego ainda é predominante entre os setores 

No acumulado do ano, em termos setoriais, o desempenho negativo do emprego 

industrial gaúcho em 2013 refletiu a queda do indicador em doze dos dezessete setores 

pesquisados, sendo impactado negativamente, sobretudo, pelas quedas registradas nas 

indústrias de Vestuário (-12,3%), Veículos automotores (-1,4%) e Couros e calçados (-1,1%). 

Por outro lado, os setores que mais influenciaram positivamente o desempenho global foram 

Bebidas (+9,3%), Móveis (+1,9%) e Produtos de metal (+2,2%) 

 
 

Emprego Emprego – Setores 

 

 

 

Massa salarial  
Indicador caiu pelo segundo mês na série ajustada, mas seguiu em aceleração no ano 

• Em junho, a massa salarial real paga pela indústria de transformação gaúcha recuou 

1,0% frente a maio;  

• Na série livre de influência sazonal, a massa salarial caiu 0,3% na passagem de maio 

para junho. Essa foi segunda queda seguida do indicador;  

• Comparativamente ao mesmo mês do ano anterior, o indicador cresceu pelo terceiro 

mês consecutivo: +2,5%; 

• O indicador anual do primeiro semestre, ante o mesmo período do ano passado, 

registrou a primeira taxa positiva (+0,4%) acumulada em 2013. 

 

 

Acumulado
no Ano

Alimentos 0,9 3,2 -0,4

Bebidas -0,5 6,6 9,3

Tabaco -3,7 4,1 9,0

Têxteis -0,3 -6,2 -8,9

Vestuário e acessórios -1,4 -9,2 -12,3

Couros e calçados -0,1 0,3 -1,1

   Couros -0,7 -0,7 -0,3

   Calçados 0,0 1,1 -0,7

Produtos de Madeira 0,5 -0,4 -1,1

Impressão e Reproduções de gravações -0,4 -19,3 -10,1

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. -12,2 -12,6 -1,0

Borracha e de material plástico 0,5 0,6 0,0

Metalurgia -0,9 -3,5 -3,8

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

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

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,7 -2,6 -4,2

Máquinas e equipamentos 0,0 0,8 -0,5

   Máquinas agrícolas -0,1 6,7 3,5

Veículos automotores 2,0 5,0 -1,4

Móveis -0,4 0,0 1,9

Indústria total 0,4 1,0 -0,7

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 
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Crescimento passou a predominar setorialmente 

No final do primeiro semestre do ano, o ligeiro aumento da massa salarial na indústria 

gaúcha foi compartilhado por nove dos dezessete setores pesquisados. Os segmentos que 

mais influenciaram o desempenho global foram Químicos, derivados de petróleo e 

biocombustíveis (+18,1%), Borracha e plástico (+5,8%) e Máquinas e materiais elétricos 

(+11,8%). Por outro lado, restringiu um aumento dos salários, as quedas apresentadas pelas 

indústrias de Metalurgia (-18,5%), de Máquinas e equipamentos (-4,9%) e de Vestuário (-

9,9%). 

 

 Massa Salarial  Massa Salarial – Setores – (%) 

 

 

 

 

Utilização da capacidade instalada (UCI)  
Indicador manteve trajetória ascendente 

• A indústria de transformação gaúcha operou em junho com 83,0% de sua capacidade 

produtiva. Esse resultado foi 0,3% inferior ao registrado em maio; 

• Ajustada sazonalmente, a série da UCI em junho indicou um grau médio de utilização de 

83,1%, um crescimento de 0,6% em relação a maio;  

• Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o indicador registrou crescimento 

de 2,2%, a quinta expansão no ano nessa base de comparação; 

• Com o resultado de junho, o desempenho acumulado do ano encerrou o semestre 

demonstrando um crescimento de 0,9%, acelerando a taxa observada em maio (+0,6%).  

Acumulado
no Ano

Alimentos 1,9 5,1 -1,6

Bebidas -8,9 11,3 12,2

Tabaco 7,6 -0,3 -5,3

Têxteis -3,1 0,3 -8,3

Vestuário e acessórios -0,5 -7,7 -9,9

Couros e calçados -7,0 4,1 2,0

   Couros -7,7 0,4 3,2

   Calçados -7,1 4,6 2,2

Produtos de Madeira 0,6 8,7 6,3

Impressão e Reproduções de gravações 7,6 -1,0 -8,0

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. -23,5 -13,7 18,1

Borracha e de material plástico 0,2 4,2 5,8

Metalurgia -2,5 -15,5 -18,5

Produtos de metal -0,2 6,3 3,9

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos 1,7 5,5 2,1

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 2,2 8,2 11,8

Máquinas e equipamentos 1,3 -3,0 -4,9

   Máquinas agrícolas 2,7 -3,2 -1,9

Veículos automotores -1,6 9,3 1,1

Móveis -2,7 -2,2 -3,2

Indústria total -1,0 2,5 0,4

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 
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Queda da UCI é predominante entre os setores 

Apesar do crescimento do indicador na indústria geral, em nove dos dezesseis setores 

analisados – a variável não é estimada para o setor de Tabaco - , a utilização da capacidade 

esteve abaixo do nível médio dos primeiros seis meses de 2012. Destaque pela influência 

negativa para as empresas de Alimentos (-1,3%) e Veículos automotores (-4,3%). Por outro 

lado, os setores de Metalurgia básica (+29,0%), Borracha e plásticos (+9,2%) e Produtos de 

metal (+4,7%) se destacaram pela contribuição positiva. 

 

 

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

 

 

 

Compras totais 
Crescimento no mês recupera parte da forte retração de maio 

• Em junho, as compras de matérias-primas e insumos da indústria de transformação 

cresceram 0,7% comparativamente a maio; 

• Na série dessazonalizada, a variação repetiu com mais intensidade, a direção do 

indicador original: +2,7%, recuperando parte da queda verificada no mês de maio (-

8,2%); 

• Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o indicador apresentou o sétimo 

avanço consecutivo: expressivos +15,6%; 

• O desempenho acumulado de 2013 demonstrou uma expansão de 14,5%, o melhor  

entre os Indicadores Industriais. 

 

Grau médio
no Ano

Alimentos 83,7 86,0 83,9

Bebidas 53,6 52,8 53,2

Tabaco - - -

Têxteis 65,6 68,6 73,1

Vestuário e acessórios 81,0 77,6 80,0

Couros e calçados 83,0 80,7 85,5

   Couros 88,8 84,2 88,1

   Calçados 82,7 80,2 85,5

Produtos de Madeira 89,9 85,6 89,9

Impressão e Reproduções de gravações 82,0 86,7 79,3

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. 77,1 80,2 76,4

Borracha e de material plástico 81,5 73,6 76,3

Metalurgia 81,5 62,8 81,8

Produtos de metal 86,5 82,9 86,6

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos 84,1 74,2 71,5

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 87,3 91,1 87,6

Máquinas e equipamentos 84,2 83,3 83,9

   Máquinas agrícolas 86,8 82,6 84,3

Veículos automotores 83,1 85,7 82,4

Móveis 84,4 85,4 84,3

Indústria total 83,0 81,2 82,5

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Grau Médio 



 

Indicadores Industriais do RS – Junho de 2013 – Unidade de Estudos Econômicos 

Crescimento foi disseminado setorialmente 

Os incrementos (treze de dezessete setores) que deram sustentação ao resultado 

positivo global foram apresentados, especialmente, pelos setores de Veículos automotores 

(+18,8%), Químicos, derivados de petróleo e biocombustíveis (+11,2%) e Máquinas e 

equipamentos (+27,1%). Entre as quedas, destaque pela contribuição negativa fornecida pelo 

segmento coureiro-calçadista (-4,8%). Além da disseminação setorial, a intensidade é outra 

característica do desempenho do indicador em 2013. 

  

 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 -7,5 0,8 7,5

Bebidas 6,7 15,7 2,9

Tabaco 66,7 108,1 51,4

Têxteis -7,8 29,0 6,6

Vestuário e acessórios -13,7 -27,8 4,3

Couros e calçados -4,6 -6,5 -4,8

   Couros 0,4 11,8 15,6

   Calçados -5,4 -9,3 -7,0

Produtos de Madeira -20,6 -1,9 10,8

Impressão e Reproduções de gravações -1,5 -3,8 -4,4

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. 7,3 7,8 11,2

Borracha e de material plástico -7,3 -4,1 -3,0

Metalurgia -14,2 -5,5 -2,5

Produtos de metal 3,9 16,6 9,1

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos 12,6 21,3 16,1

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos -2,8 -8,4 25,3

Máquinas e equipamentos 3,7 45,3 27,1

   Máquinas agrícolas 8,0 61,9 33,9

Veículos automotores -9,6 17,7 18,8

Móveis -0,1 12,1 9,5

Indústria total 0,7 17,5 14,5

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 


