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Indústria gaúcha encerrou o ano aquecida 

Confiança da indústria gaúcha iniciou o ano em queda, mas ainda elevada 

O que explica os surpreendentes resultados do emprego formal em 2020 

http://www.fiergs.org.br/economia
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A Sondagem Industrial do RS, pesquisa de opinião 

empresarial realizada pela FIERGS, de dezembro e do 

último trimestre de 2020, mostrou que a indústria 

gaúcha  encerrou o ano com a atividade aquecida, 

geração de empregos, baixos níveis de ociosidade e de 

estoques, satisfeita com as margens de lucro, otimista e 

disposta a investir nos próximos seis meses.  

O índice da produção foi de 47,2 pontos em 

dezembro. O índice, abaixo de 50, mostrou queda  na 

produção ante o mês anterior, interrompendo seis meses 

seguidos de alta.  Mas, quase 10 pontos acima da média 

do mês, mostrou também que a queda foi bem menos 

intensa do que a esperada pela sazonalidade. Já o 

emprego registrou a primeira alta em dezembro desde o 

início da Sondagem em 2011: 51,2 pontos. 

No mesmo sentido, a UCI registrou queda (-3,0 p.p.) 

em dezembro com relação a novembro, mas o grau 

médio de ocupação (73,0%) foi o maior já apurado para 

o último mês do ano. Os empresários também 

perceberam que a UCI foi acima do normal: o índice de 

UCI em relação ao usual atingiu 51,2 pontos em 

dezembro. 

A Sondagem mostrou que os níveis de estoques de 

produtos finais continuaram caindo e estavam abaixo 

do desejado pelas empresas em dezembro, resultado do 

isolamento social, da recuperação intensa da atividade e 

da falta de insumos e matérias-primas. É o que revelam  

os valores abaixo de 50 do índice de evolução mensal 

de estoques (44,6 pontos) e o de estoques em relação ao 

planejado (45,0 pontos). 

Além das questões mensais, a Sondagem Industrial 

do RS trimestralmente adiciona um conjunto de 

perguntas relacionadas às condições financeiras das 

empresas e aos principais problemas enfrentados. 

A pandemia trouxe resultados positivos para a 

situação financeira das empresas no último trimestre do 

ano. Pela primeira vez desde 2007, a indústria gaúcha 

se mostra satisfeita com sua margem de lucro: o índice 

registrou 52,9 pontos no quarto trimestre de 2020 (o 

recorde anterior era 49,3). A satisfação com a situação 

financeira da empresa também não tem precedente: o 

índice atingiu 57,4 pontos, 1,8 acima do recorde 

anterior (3º trimestre de 2010). Os índices mostram 

satisfação quando acima de 50 pontos.  

Os empresários gaúchos perceberam ainda uma 

menor dificuldade para acessar o crédito, com o índice 

de condições de acesso subindo de 44,2 para 47,1 

pontos (maior valor desde o 4º trimestre de 2010) entre 

o terceiro e o quatro trimestre de 2020. Abaixo de 50, o 

índice revela dificuldade. A nota negativa é o 

comportamento dos preços dos insumos e matérias-

primas: o índice atingiu o maior valor da série: 81,7 

pontos, com mais de 90,0% das empresas reportando 

alta (para 37,8% a alta foi acentuada).  

  De fato, a falta ou os preços dos insumos e 

matérias-primas foi, de longe, o maior entrave 

enfrentado pela indústria gaúcha no último trimestre de 

2020. Mais do que isso, não há registro de um problema 

tão intenso e disseminado: atingiu 73,1% das empresas, 

9,6 p.p. acima do trimestre anterior, quando também foi 

o principal obstáculo.  

Mantendo as posições do trimestre anterior, a 

elevada carga tributária (44,7% das respostas) e a taxa 

de câmbio (38,6%) foram o segundo e o terceiro 

maiores problemas reportados pelas empresas gaúchas. 

Na sequência, a insuficiência de demanda interna 

(15,7% das empresas) foi o quarto maior entrave para 

as empresas, a falta ou alto custo de trabalhador 

qualificado (11,2%), a inadimplência dos clientes 

(11,2%), a competição desleal (10,7%) e a burocracia 

excessiva (10,7%) completam o quadro dos problemas 

enfrentados no último trimestre do ano.  

Para os próximos seis meses, os empresários 

gaúchos continuam otimistas. Todos os indicadores de 

expectativas de janeiro de 2021 permaneceram acima 

dos 50 pontos e próximos dos apurados no mês 

anterior. Os empresários gaúchos esperam crescimento 

da demanda (60,7 pontos), inclusive das exportações 

(55,7 pontos), e com isso pretendem aumentar as 

compras de matérias-primas (61,7 pontos) e o número 

de empregados (57,0 pontos).  

Por fim, a Sondagem também revelou um cenário 

favorável para os investimentos nos próximos seis 

meses.  O índice de intenção de investir atingiu 60,2 

pontos em janeiro, valor similar ao obtido nos dois 

meses anteriores e bem acima da média histórica do 

índice 49,4 pontos. Quanto maior o índice, maior é a 

propensão para o investimento.  

Apesar disso, o setor sofre com a falta e o alto custo de insumos e matérias-primas. 

Indústria gaúcha encerrou o ano aquecida 

Obs.: A soma supera 100% devido à possibilidade de múltipla escolha. 

3º/2020 4º/2020

Falta ou alto custo da matéria-prima 63,5% 73,1%

Elevada carga tributária 39,9% 44,7%

Taxa de câmbio 38,5% 38,6%

Demanda interna insuficiente 21,2% 15,7%

Falta ou alto custo de trabalhador qualificado 9,1% 11,2%

Inadimplência dos clientes 10,6% 11,2%

Competição desleal 11,1% 10,7%

Burocracia excessiva 11,1% 10,7%

Falta de capital de giro 12,0% 9,1%

Dificuldades na logística de transporte 5,8% 6,6%

Falta ou alto custo de energia 5,8% 6,6%

Demanda externa insuficiente 7,2% 6,1%

Insegurança jurídica 6,7% 5,6%

Taxas de juros elevadas 5,3% 5,1%

Competição com importados 3,4% 4,1%

Falta de financiamento de longo prazo 7,2% 4,1%

Outros 1,0% 2,5%

Nenhum 2,4% 1,0%

TRIMESTRE

Principais problemas enfrentados no trimestre 

 (% de respostas) 

Fonte: FIERGS. 

http://www.fiergs.org.br/economia
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O Índice de Confiança do Empresário Industrial 

gaúcho (ICEI/RS) recuou 3,8 pontos de dezembro de 

2020 para janeiro de 2021, passando de 66,1 para 62,3 

pontos. O índice varia de 0 a 100, quanto mais acima 

dos 50 pontos, maior e mais disseminada é a confiança.  

Todos os componentes da confiança recuaram em 

janeiro relativamente a dezembro. Após sete meses de 

altas seguidas, o Índice de Condições Atuais recuou do 

recorde de 64,0 em dezembro de 2020 para 59,8 pontos 

em janeiro de 2021. Apesar da queda, o índice 

continuou acima dos 50 pontos, mantendo a indicação 

de melhora. Em janeiro, os empresários gaúchos 

seguiram avaliando positivamente as condições da 

economia brasileira, apesar da queda do índice de 61,6 

para 57,1 pontos. Nesse mês, para 45,9% dos 

empresários (55,1% em dezembro), a economia 

brasileira melhorou. Já para 16,8% (11,2% em 

dezembro) houve uma piora. O mesmo ocorreu com as 

condições das empresas: o índice passou de 65,2 para 

61,1 pontos.  

As perspectivas dos empresários gaúchos para os 

próximos seis meses continuaram favoráveis em janeiro 

de 2021, mas menos otimistas que em dezembro de 

2020. Ou seja, os índices caíram, mas permaneceram 

bem acima dos 50 pontos. O Índice de Expectativas  

recuou de 67,2 para 63,5 pontos, repercutindo as quedas 

do Índice de Expectativas da Economia Brasileira, de 

63,4 para 58,1 pontos, e do Índice de Expectativa das 

Empresas, de 69,2 para 66,1 pontos. O otimismo com a 

economia brasileira alcançou 48,0% das empresas em 

janeiro (58,7% em dezembro). O percentual de 

pessimistas dobrou: de 6,6% para 13,8% no período.    

O ICEI/RS de janeiro  mostrou que a indústria 

gaúcha segue confiante, reflexo da retomada intensa da 

atividade nos últimos meses, da demanda em ascensão, 

dos juros baixos e dos baixos níveis de estoques.   

Todavia, a maior incerteza em relação ao impacto 

econômico do fim do auxílio emergencial e do avanço 

da covid-19 no Brasil e no mundo, que pode levar à 

adoção de novas medidas de isolamento social, reduziu 

a confiança dos empresários gaúchos em janeiro. De 

qualquer forma, a confiança elevada, importante na 

decisão de investir e empregar, indica a continuidade da 

recuperação do setor nos próximos meses. 

Índice de Confiança do Empresário Industrial do RS  
(Em pontos) 

Confiança da indústria gaúcha iniciou o ano em queda, mas ainda elevada 

Fonte: FIERGS. 

O que explica os surpreendentes resultados do emprego formal em 2020 

O Rio Grande do Sul fechou apenas 131 postos de 

trabalho em dezembro de 2020 (CAGED/Min. da 

Economia). Foi o melhor dezembro desde o início da 

série em 1992. Cabe lembrar que o mês é marcado 

pelos desligamentos de trabalhadores temporários 

contratados para as festas de final de ano, portanto, 

sempre muito negativo. No entanto, os bons resultados 

desse ano estão relacionados ao aquecimento da 

economia por conta da forte recuperação observada nos 

últimos meses, bem como pela estabilidade de muitos 

trabalhadores que tiveram redução de jornada e/ou 

suspensão de contrato de trabalho. Entre os setores, a 

maior abertura de vagas ocorreu no Comércio (+5.319), 

seguido por Serviços (+1.304). A Indústria teve perda 

de 4.304 empregos, a maior entre os grandes setores.  

No acumulado de 2020, o RS fechou 20.220 postos 

de trabalho, resultado que praticamente anula a geração 

de 20.426 empregos observada em 2019. Porém, o 

desfecho foi muito melhor se comparado aos 

verificados em 2015 (-94.241) e 2016 (-53.501) durante 

a grave recessão. Olhando para os meses, o saldo de 

empregos no ano pode ser dividido em 4 momentos:  

jan-fev: +36.325, mar-jun: -136.561, jul-nov: +80.147 e 

dez: -131. Entre os setores, a maior perda de vagas em 

2020 ocorreu em Serviços (-21.746), seguido pelo 

Comércio (-4.420). A Indústria gerou 4.336 vagas, o 

melhor resultado entre os grandes setores de atividade 

(Transformação: +4.170, SIUP: +173 e Extrativa: -7). 

Entre os 24 segmentos da Indústria de Transformação, 

18 geraram e 6 perderam empregos. Os destaques 

negativos foram: Couro e calçados (-11.977), Veículos 

automotores (-1.810) e Vestuário e acessórios (-1.273). 

Já os destaques positivos foram: Alimentos (+7.076), 

Máquinas e equipamentos (+3.466) e Produtos de metal 

(+2.833). Por fim, os setores de Construção (+973) e 

Agropecuária (+637) também apresentaram ganhos. 

Como já mencionado, a forte e rápida recuperação 

da economia e as medidas de redução de jornada e 

suspensão de contrato ajudaram nos resultados 

relativamente positivos para o emprego formal em 

2020. No Brasil, inclusive, houve geração de 142,7 mil 

vagas, mesmo com uma queda do PIB de cerca de 4%. 

Uma informação pertinente, citada pelo Secretário de 

Trabalho durante a divulgação dos dados, é que 3,5 

milhões de pessoas no Brasil estavam com estabilidade 

em janeiro/2021 e mais de 50% dessas pessoas 

manterão essa condição até o meio do ano. Portanto, a 

tendência é que os dados de emprego continuem 

apresentando bons resultados ao longo do primeiro 

semestre de 2021. 
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