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Indústria cresce pelo quarto mês seguido 

O IDI/RS, Índice de Desempenho Industrial do Rio Grande do Sul, apontou expansão de 

0,3% em outubro ante setembro, na série com ajuste sazonal, a quarta consecutiva, 

acumulando 3,9% de crescimento. 

Paradoxalmente, na maior sequência de alta desde 2007, os Indicadores Industriais do 

RS continuaram dando sinais claros de desaquecimento: fora as compras de insumos e 

matérias-primas, a queda foi generalizada. De fato, o crescimento do IDIRS, que serve de 

termômetro para a atividade industrial gaúcha, repercutiu exclusivamente o desempenho do 

componente de compras industriais (+4,4%), o único indicador positivo no mês. Nessa base de 

comparação, a indústria registrou queda no faturamento de 1,6%, as horas trabalhadas na 

produção diminuíram 0,2% e a utilização da capacidade instalada (UCI) recuou 0,9%. Como 

resposta à atividade fraca, a indústria gaúcha continua diminuindo seu quadro funcional: o 

emprego, que teve a sexta queda consecutiva, caiu 0,6% e a massa salarial real, -0,5%.  

Embora, a atividade tenha registrado a sequência de quatro altas na margem, na 

comparação com o mesmo mês do ano passado continuou mostrando forte queda, de 4,7%. 

Ou seja, aquele movimento não foi suficiente para recolocar a atividade no nível em que se 

encontrava há um ano. No acumulado dos dez primeiros meses deste ano, a contração do 

IDI/RS foi de 4,2% sobre o mesmo período de 2013. Nessa base, só a massa salarial real 

(+1,4%), entre seus componentes, resiste no campo positivo. Os indicadores que mais 

puxaram o índice para baixo foram o faturamento real, com uma queda de 6,2%, e as compras 

industriais, que recuaram 10,3% no período. A UCI e as horas trabalhadas na produção 

também diminuíram, 2,1% e 2,2% respectivamente. Por fim, a queda da atividade afetou o 

mercado de trabalho: o emprego indústria caiu 1,3%. 

A queda da atividade industrial no ano vem sendo sustentado pela contração em onze 

dos dezessete setores analisados. Os setores que mais influenciaram o resultado global foram 

Veículos automotores (-11,0%), Máquinas e equipamentos (-5,1%) e Produtos de metal (-
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7,4%). Entre os que aumentaram a atividade, Químicos e derivados de petróleo (+3,9%), 

Alimentos (+2,7%) e Bebidas (6,0%) deram as maiores contribuições. 

A alta da atividade industrial nos últimos quatro meses representa mais um alívio, depois 

da paralisia com a Copa do mundo, e não sinaliza que a indústria gaúcha esteja saindo da 

estagnação que remonta 2009, pois não suplanta sequer a perda isolada de junho (-4,6%). O 

diagnóstico é reforçado pelo pessimismo empresarial generalizado e consistente com a 

evolução observada no indicador de emprego. Os fatores essenciais para uma reação sólida 

são a volta dos investimentos, cujo primeiro passo é a retomada da confiança dos empresários, 

e a redução de custo de produção, de modo a tornar o setor mais competitivo.   

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

 

Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS)  
Índice cresceu pelo quarto mês seguido 

• Em outubro, a atividade industrial gaúcha cresceu 3,2% em relação a setembro;  

• O crescimento de 0,3% do indicador em outubro em comparação com setembro, feitos 

os ajustes sazonais, é o quarto resultado positivo seguido; 

• Na comparação com outubro do ano passado, o IDI/RS caiu 4,7%, a oitava queda 

consecutiva nessa comparação;   

• De janeiro a outubro, a atividade ficou 4,2% menor do que em igual período do ano 

passado, o que indica um resultado um pouco mais negativo que observado em 

setembro (-4,1%) nessa base de comparação. 

A atividade recua na maioria dos setores 

A queda da atividade industrial de janeiro a outubro de 2014 vem sendo sustentado pela 

contração em onze dos dezessete setores analisados. Entre as quedas, os setores que 

influenciaram o resultado global foram Veículos automotores (-11,0%), de Máquinas e 

equipamentos (-5,1%) e de Produtos de metal (-7,4%). Entre os setores que aumentaram a 

Índice de desempenho industrial (IDI/RS) 0,3 -4,7 -4,2
Faturamento real -1,6 -3,3 -6,2
Compras totais 4,4 -12,0 -10,3
Emprego -0,6 -3,4 -1,3
Massa salarial real -0,5 -1,1 1,4
Horas trabalhadas na produção -0,2 -3,0 -2,1
Utilização da capacidade instalada (UCI) -0,9 -2,3 -2,2
* Dessazonalizado

Out 2014 / 
Set 2014 *

Out 2014 / 
Out 2013

Jan - Out 
2014 / Jan - 

Out 2013
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atividade, Químicos e derivados de petróleo (+3,9%), Alimentos (+2,7%) e Bebidas (6,0%) 

deram as maiores contribuições.   

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

 

 

 

 

Faturamento real 
Indicador voltou a cair após dois meses de crescimento  

• O faturamento real da indústria gaúcha cresceu 2,8% em outubro relativamente a 

setembro; 

• Em outubro, o faturamento real da indústria gaúcha caiu 1,6%, na comparação com 

setembro, na série livre de influências sazonais, interrompendo duas altas seguidas;  

• O indicador também mostrou queda no faturamento real de 3,3% na comparação com o 

mesmo mês do ano passado; 

• No acumulado de janeiro a outubro de 2014, o desempenho do faturamento real 

registrou recuo de 6,2% na comparação com igual período do ano anterior, 

desacelerando o acumulado do ano de -6,5% registrado em setembro. 

Queda é disseminada, mas três setores explicam mais de 70% do resultado  

Dos dezessete setores pesquisados, doze apresentaram redução do faturamento no 

acumulado do ano relativamente aos dez primeiros meses de 2013. Os mais importantes para 

o resultado global foram apresentados por Tabaco (-38,1%), Veículos automotores (-7,7%) e 

Máquinas e equipamentos (-5,1%). Essas três indústrias explicam quase 75% da queda da 

indústria no ano. Do lado positivo, Químicos e derivados de petróleo (+5,4%), Bebidas (+7,0%) 

e Borracha e plásticos (+1,4%) forneceram as influências mais relevantes.  

Acumulado
no Ano

Alimentos -0,5 0,8 2,7

Bebidas 3,3 2,2 6,0

Tabaco -20,6 -5,0 -0,9

Têxteis 4,7 -3,0 -6,0

Vestuário e acessórios 5,2 3,0 -0,9

Couros e calçados 6,3 -2,7 -2,7

   Couros 19,5 20,1 16,6

   Calçados 4,2 -5,2 -4,1

Produtos de Madeira 14,8 3,4 2,6

Impressão e Reproduções de gravações 3,8 1,4 -0,2

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. 6,5 9,3 3,9

Borracha e de material plástico 2,4 -3,5 0,1

Metalurgia -0,6 -10,4 -14,4

Produtos de metal 7,1 -9,2 -7,4

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos 12,1 0,7 2,0

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 2,8 -5,5 -5,1

Máquinas e equipamentos 3,8 -4,6 -5,1

   Máquinas agrícolas 3,9 -3,3 -7,1

Veículos automotores -3,1 -12,5 -11,0

Móveis 3,3 -10,0 -5,3

Indústria total 3,2 -4,7 -4,2

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 
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Faturamento real Faturamento real – Setores – (%) 

 

 

 

Horas trabalhadas na produção  
Indicador voltou a cair após sequência de três altas 

• Com mais dias úteis, o mês de outubro registrou um aumento de 3,2% nas horas 

trabalhadas na produção comparativamente a setembro; 

• Interrompendo três meses de alta, o número de horas trabalhadas caiu 0,2% no 

confronto mensal, com ajuste sazonal; 

• As horas trabalhadas na produção ficaram em um patamar 3,0% inferior ao do mesmo 

mês do ano passado; 

• No acumulado janeiro-outubro deste ano – sobre o mesmo período de 2013 -, as horas 

trabalhadas na produção caíram 2,1 %, mostrando um ritmo de queda pouco mais 

acelerado que o de setembro (-1,9%). 

Queda nas horas trabalhadas alcança a maioria dos setores  

Os desempenhos negativos apresentados por Couros e calçados (-2,9%), Máquinas e 

equipamentos (-2,8%) e Veículos automotores (-5,1%) deram as maiores contribuições 

negativas ao agregado entre os doze setores que apresentaram queda no indicador nos dez 

primeiros meses do ano ante o período equivalente de 2013. Os maiores impactos positivos 

vieram das indústrias de Bebidas (+6,3%), Madeira (+20,9%) e Químicos e derivados de 

petróleo (+5,2%).  

 

 

Acumulado
no Ano

Alimentos 5,4 -1,7 -1,3

Bebidas 16,0 13,2 7,0

Tabaco -12,1 -21,7 -38,1

Têxteis 17,2 5,7 -14,1

Vestuário e acessórios -2,7 -6,0 -11,8

Couros e calçados 9,3 -7,9 -6,9

   Couros 21,5 19,6 19,1

   Calçados 8,5 -11,5 -9,3

Produtos de Madeira 62,7 20,4 6,6

Impressão e Reproduções de gravações 5,7 6,0 -3,3

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. -3,0 10,0 5,4

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

Metalurgia 7,3 -10,9 -20,5

Produtos de metal 22,2 -3,3 -9,8

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos 13,2 21,3 3,1

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 13,2 -40,3 -27,2

Máquinas e equipamentos 15,0 7,6 -5,1

   Máquinas agrícolas 12,4 11,2 -9,0

Veículos automotores -14,1 -12,6 -7,7

Móveis 7,9 -12,5 -3,5

Indústria total 2,8 -3,3 -6,2

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 
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 Horas Trabalhadas na Produção Horas Trabalhadas na Produção – Setores 
(%) 

  

 

 

Emprego industrial 
Emprego registrou a décima primeira queda em treze meses na série ajustada 

• O emprego da indústria gaúcha caiu 0,6% na passagem de setembro para outubro;  

• Na passagem mensal, com ajuste sazonal, o emprego manteve a tendência de queda: - 

0,6%. Nessa métrica, o emprego continua sendo a variável com maior regularidade: 

décima primeira taxa negativa em treze meses. Nesse período, o indicador caiu 4,1%; 

• Em relação ao mesmo mês de 2013 também houve queda (-3,4%) em outubro. Nessa 

métrica, já são sete meses de quedas sucessivas; 

• No acumulado do ano até outubro, o emprego industrial mostrou redução de 1,3%. 

A redução do emprego ocorre em dez setores  

No acumulado do ano até outubro, o desempenho negativo do emprego na indústria 

gaúcha foi compartilhado por dez dos dezessete setores pesquisados. As maiores influências 

para o desempenho global foram Couros e calçados (-3,6%), Veículos automotores (-4,6%) e 

Produtos de metal (-4,7%). Já os setores de Alimentos (+3,8%), Máquinas e equipamentos 

(+2,5%) e Borracha e plásticos (+3,0%) deram as contribuições positivas mais significativas. 

 

 

 

 

Acumulado
no Ano

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

Bebidas 3,5 1,1 6,3

Tabaco -22,6 12,7 2,5

Têxteis -0,2 -5,1 -5,7

Vestuário e acessórios -2,6 -2,5 -5,7

Couros e calçados 5,9 -2,5 -2,9

   Couros 7,4 12,1 9,7

   Calçados 5,8 -4,2 -3,7

Produtos de Madeira 3,3 27,0 20,9

Impressão e Reproduções de gravações 0,5 -7,0 -10,1

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. 2,8 9,4 5,2

Borracha e de material plástico 1,3 -5,3 -0,2

Metalurgia 6,8 -23,1 -17,0

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

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos 4,4 6,3 0,4

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 5,7 -16,8 -10,2

Máquinas e equipamentos 3,9 -3,3 -2,8

   Máquinas agrícolas 6,5 -0,9 -1,9

Veículos automotores 3,9 -7,3 -5,1

Móveis 0,4 -5,1 -2,0

Indústria total 3,2 -3,0 -2,1

Var.  
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 
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Emprego Emprego – Setores 

 

 

 

Massa salarial  
Massa salarial passa por um período de acomodação 

• A massa salarial real paga pela indústria gaúcha caiu 1,2% em outubro ante setembro;  

• O indicador em outubro ficou 0,5% abaixo de setembro na série com ajuste sazonal;  

• A queda da massa salarial real foi de 1,1% na comparação com o mesmo mês do ano 

passado;  

• O acumulado dos dez meses mostra uma expansão de 1,4% sobre o período análogo 

de 2013, mas a tendência é descendente. 

Salários ainda crescem na maioria dos setores 

Entre os setores apurados, as indústrias de Alimentos (+7,1%), Máquinas e 

equipamentos (+4,3%) e Máquinas e materiais elétricos (+15,5%) produziram as maiores 

pressões positivas, enquanto os setores Químicos e derivados de petróleo (-12,8%), Móveis (-

3,9%) e Produtos de metal (-3,9%), os impactos mais negativos. 

 

 

 

 

 

 

Acumulado
no Ano

Alimentos 0,8 4,2 3,8

Bebidas 0,6 1,2 5,3

Tabaco -20,3 16,2 11,0

Têxteis -2,3 -3,9 -2,4

Vestuário e acessórios -1,6 -6,0 -2,8

Couros e calçados -0,9 -3,1 -3,6

   Couros 0,7 10,7 11,5

   Calçados -1,0 -3,7 -3,5

Produtos de Madeira 1,0 -5,8 -3,8

Impressão e Reproduções de gravações 0,8 -4,7 -4,5

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

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

Metalurgia -1,5 -19,2 -14,9

Produtos de metal -0,5 -7,9 -4,7

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos 0,1 -1,7 0,7

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 1,2 -12,0 -9,1

Máquinas e equipamentos -1,2 -4,1 2,5

   Máquinas agrícolas -1,6 -0,6 6,9

Veículos automotores -1,3 -8,2 -4,6

Móveis 0,3 -7,0 -5,1

Indústria total -0,6 -3,4 -1,3

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 
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  Massa Salarial  Massa Salarial – Setores – (%) 

 

 

 

Utilização da capacidade instalada (UCI)  
Indicador registrou queda em sete dos últimos oito meses na série ajustada 

• A indústria gaúcha utilizou em outubro 82,3% de sua capacidade instalada, percentual 

que representou uma redução de 0,1% na comparação com setembro;  

• Em outubro, a utilização da capacidade instalada (UCI) da indústria gaúcha recuou 

0,9%: de 81,0% para 80,3%, com ajuste sazonal;  

• Frente ao mesmo mês de 2013, o indicador de UCI mostrou queda de 2,3%;  

• A UCI diminuiu 2,2% na comparação entre os primeiros dez meses deste ano e do ano 

passado. 

 Ociosidade cresceu em onze dos dezesseis setores analisados 

Onze das dezesseis atividades da indústria - (a variável não é estimada para o setor de 

Tabaco) - registraram diminuição na utilização da capacidade instalada na média entre os dez 

primeiros meses de 2014 e o mesmo período de 2013. As taxas negativas mais significativas 

para o resultado global foram apresentadas pelos setores de Máquinas e equipamentos (-

6,0%), Veículos automotores (-5,3%), Produtos de metal (-5,0%) e Alimentos (-1,9%). As 

influências positivas mais importantes vieram dos setores de Equipamentos de informática, 

produtos eletrônicos e óticos (+27,1%), Químicos e derivados de petróleo (+2,6%) e de 

Bebidas (+1,4%). 

 

 

 

Acumulado
no Ano

Alimentos -4,8 0,3 7,1

Bebidas -1,8 -3,2 6,5

Tabaco -33,3 0,4 6,4

Têxteis 2,6 0,8 2,6

Vestuário e acessórios -1,7 -10,5 -1,5

Couros e calçados 1,0 3,5 2,0

   Couros 4,7 1,7 -2,6

   Calçados 1,0 4,2 3,1

Produtos de Madeira 1,7 1,8 1,4

Impressão e Reproduções de gravações -2,9 10,0 17,6

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. -2,2 -14,7 -12,8

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

Metalurgia 11,0 26,8 3,7

Produtos de metal -1,2 -9,2 -3,9

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

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 0,3 30,1 15,5

Máquinas e equipamentos -1,5 -1,0 4,3

   Máquinas agrícolas 0,5 7,0 8,5

Veículos automotores -3,1 -7,6 -1,4

Móveis 1,1 -8,3 -3,9

Indústria total -1,2 -1,1 1,4

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 
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 Utilização da Capacidade Instalada UCI – Grau Médio – Setores – (%) 

 

 

 

Compras totais 
Compras seguem em forte recuperação, mas nível ainda é muito baixo 

• As compras de insumos e matérias-primas da indústria de transformação gaúcha 

cresceram 12,1% comparativamente a setembro;  

• As compras industriais de outubro foram 4,4% maior que a do mês de setembro, 

descontados os fatores sazonais. Foi o único indicador a crescer nessa base;  

• Em relação ao mesmo mês de 2013, a queda segue intensa: menos 12,0%; 

• No acumulado dos dez primeiros meses deste ano, as compras registraram queda de 

10,3% sobre o mesmo período de 2013. 

Queda é generalizada, mas dois setores explicam mais de 75% do resultado 

Entre os dezessete setores da indústria pesquisados, apenas quatro apontaram 

crescimento das compras industriais no acumulado dos primeiros dez meses de 2014 em 

relação ao período equivalente de 2013. Os mais relevantes foram registrados por Tabaco 

(+15,8%) e Vestuário (+19,0%). Entre as quedas, de Veículos automotores (-25,3%) e 

Máquinas e equipamentos (-16,1%) vieram os maiores impactos negativos, sendo 

responsáveis por 75% da queda geral.  

 

 

 

No mês

Mesmo 

mês ano 

anterior

no Ano

Alimentos 84,2 83,7 82,7

Bebidas 57,7 56,6 55,5

Tabaco - - -

Têxteis 63,1 72,9 67,8

Vestuário e acessórios 78,6 90,3 80,6

Couros e calçados 87,4 89,2 86,4

   Couros 85,8 91,3 85,8

   Calçados 87,7 89,5 86,5

Produtos de Madeira 75,5 90,4 75,3

Impressão e Reproduções de gravações - 85,0 84,4

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. 87,9 88,5 83,5

Borracha e de material plástico 83,2 86,3 78,7

Metalurgia 85,2 63,4 71,8

Produtos de metal 84,1 88,9 82,6

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos 87,2 67,5 86,6

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 86,9 87,4 84,7

Máquinas e equipamentos 80,4 86,5 79,9

   Máquinas agrícolas 81,1 91,5 77,5

Veículos automotores 77,2 81,3 77,9

Móveis 85,1 84,8 83,3

Indústria total 82,3 84,2 81,2

Grau médio (%)

Série Dessazonalizada – Grau Médio (%) 
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 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).  
 
Mais informações como série histórica e metodologia da pesquisa em: www.fiergs.org.br 

Acumulado
no Ano

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

Bebidas 3,3 4,2 3,8

Tabaco 76,9 112,6 15,8

Têxteis 8,5 6,4 -1,4

Vestuário e acessórios 20,6 29,1 19,0

Couros e calçados 16,9 -4,1 -3,9

   Couros 35,2 29,4 21,9

   Calçados 12,9 -15,1 -12,5

Produtos de Madeira 3,2 -10,8 0,8

Impressão e Reproduções de gravações 10,5 4,1 6,7

Químicos, der. de petróleo e de biocomb. 42,0 13,1 0,3

Borracha e de material plástico 4,8 -12,0 -4,2

Metalurgia -19,2 -29,9 -18,0

Produtos de metal 14,2 -30,5 -22,4

Equip. informática, prod. eletrônicos e óticos 31,5 -19,9 -4,1

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 16,7 -43,5 -24,7

Máquinas e equipamentos 1,2 -17,9 -16,1

   Máquinas agrícolas 2,2 -17,1 -18,6

Veículos automotores 5,2 -21,8 -25,3

Móveis 6,7 -19,2 -13,6

Indústria total 12,1 -12,0 -10,3

Var. (%) 
Mensal

Mesmo 

mês ano 

anterior

Série Dessazonalizada – Base 2006=100 


