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Falta ou alto custo das matérias-primas segue sendo o maior obstáculo

No final, o “ouro do tolo” nos coloca em situação pior do que antes

Estabilidade provisória segue impactando o emprego formal
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O cenário descrito pelos empresários na Sondagem

Industrial do RS, pesquisa de opinião realizada

mensalmente pela FIERGS, mostrou avanço da

produção e do emprego em setembro e perspectivas

positivas para a demanda e para os investimentos. Mas

a pressão sobre os custos de produção continua.

O índice de produção atingiu 53,8 pontos em

setembro, o que denota crescimento em relação a

agosto, o quinto consecutivo. Nos últimos dezesseis

meses, em apenas dois (dezembro de 2020 e abril de

2021) a produção industrial não cresceu. O emprego

demostrou a mesma dinâmica: índice em 53,0 pontos

(crescimento). O emprego na indústria gaúcha avança

ininterruptamente desde julho de 2020. Os indicadores

variam de zero a 100 pontos. Acima de 50 expressam

alta na comparação com o mês anterior.

Outro indicador que confirma o aquecimento da

indústria gaúcha em setembro é a utilização da

capacidade instalada (UCI), que atingiu 75,0%. O nível

repete o mês anterior, mas é o maior para o mês desde

2013 (75,0%) e maior que a média dos mesmos meses

(71,1%). Na avaliação dos empresários, porém, a

capacidade utilizada pelas empresas ficou no nível

normal para setembro. Aos 49,8 pontos, o índice de

UCI em relação à usual ficou muito próximo de 50.

Os estoques de produtos finais, por sua vez,

cresceram em setembro (índice de 51,7 pontos). Mas, o

índice de estoques relativo ao planejado registrou, no

mesmo mês, 49,9 pontos, mostrando que esse aumento

se deu conforme o previsto pelas empresas.

O bloco da Sondagem referente ao terceiro trimestre

que trata das condições financeiras das empresas

mostrou, em uma escala de zero a 100, que o índice de

satisfação com as margens de lucro foi de 47,0 pontos

(+0,3 ante segundo trimestre) e o de satisfação com a

situação financeira da empresa alcançou 52,3 pontos (-

1,6). A marca de 50 divide satisfação (acima) e

insatisfação (abaixo). Ainda nesse bloco, os

empresários reportaram maior dificuldade de acesso ao

crédito: o índice atingiu 42,8 pontos, 1,3 abaixo do

trimestre anterior. Nesse caso, quanto mais abaixo dos

50 pontos, maior a dificuldade. Por fim, os preços das

matérias-primas seguem pressionando os custos de

produção das empresas no terceiro trimestre. O índice

de evolução dos preços foi de 74,6 pontos, 4,1 abaixo

do trimestre anterior, mas ainda bem acima dos 50

pontos (linha divisória) e da média histórica (66,0).

O ranking dos principais problemas enfrentados

pela indústria gaúcha no terceiro trimestre do ano

quase não sofreu mudanças frente ao trimestre anterior.

A falta ou alto custo das matérias-primas segue sendo

de longe o grande problema enfrentado pela indústria,

afetando sete em cada dez empresas. O item é o maior

entrave do setor desde o terceiro trimestre de 2020. A

elevada carga tributária, apontada por 33,2% das

empresas, a taxa de câmbio, por 30,0%, e a demanda

interna insuficiente, por 21,4%, se mantiveram na

segunda, terceira e quarta posições no ranking dos

principais problemas do terceiro trimestre. Já a falta e o

alto custo da energia elétrica, sétimo lugar no trimestre

anterior (com 11,7% das respostas), passou a ser o

quinto maior problema no terceiro trimestre, com

16,4% das respostas, superando a falta de trabalhador

qualificado, que baixou para o sexto posto, ainda que

tenha aumentado as assinalações de 14,7% para 15,5%.

Quanto aos próximos seis meses, todos os índices

que medem as expectativas dos empresários, que

também variam de 0 a 100 pontos, continuaram acima

de 50 em outubro, indicando perspectiva de

crescimento. Com exceção das exportações (56,2

pontos, +0,7 ante setembro) todos recuaram: demanda

(59,8 pontos, -2,1), emprego (56,1 pontos, -0,3) e

compras de matérias-primas (58,4 pontos, -2,1).

Pelo terceiro mês consecutivo, diminuiu a

propensão a investir na indústria gaúcha. Em outubro,

o índice de intenção de investimento caiu 1,0 ponto

ante o mês anterior, para 57,8. O índice acumula

redução de 3,6 pontos frente a julho, mas mantém-se

bem acima da média histórica (50,3), o que denota um

nível ainda elevado. Em outubro, 64,5% dos

empresários mostram-se dispostos a investir nos

próximos seis meses.

Falta ou alto custo das matérias-primas segue sendo o maior obstáculo

Falta ou altos preços das matérias-primas no trimestre
(Em % de respostas)

Fonte: FIERGS. 

Fonte: FIERGS. Os índices variam de 0 a 100. Valores acima de 50 indicam 

expectativa de crescimento. Valores abaixo de 50, expectativa de queda.
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O Rio Grande do Sul abriu 13,8 mil postos de

trabalho em setembro de 2021, de acordo com os dados

do Novo CAGED. Foi o nono mês consecutivo de

geração de vagas na economia gaúcha.

Entre os setores de atividade, a maior abertura de

empregos em setembro ocorreu nos Serviços com a

geração de 9,3 mil postos (Comércio: +3,4 mil e Outros

Serviços: +5,9 mil). A Indústria gerou 4,7 mil empregos

(Transformação: +4,1 mil, Construção: +610, Extrativa:

+51 e Serviços Industriais de Utilidade Pública: -27).

Entre os 24 segmentos da Transformação, 18 abriram e

6 fecharam vagas no mês. Os destaques positivos

foram: Couro e calçados (+2,4 mil), Máquinas e

equipamentos (+750) e Produtos de metal (+419). Por

outro lado, os mais negativos foram: Tabaco (-1,9 mil)

e Outros equipamentos de transporte (-239).

No acumulado de janeiro a setembro, o RS abriu

132,6 mil vagas e, nos últimos 12 meses, o saldo aponta

geração de 186,2 mil postos, com saldo positivo em

todos os setores. Ademais, quase todos os segmentos da

Transformação apresentaram saldo positivo em 12

meses: a exceção foi o setor de Tabaco com perda de

1,3 mil empregos e o maior saldo foi observado em

Máquinas e Equipamentos (+11,5 mil).

Já o Brasil gerou 313,9 mil postos de trabalho em

setembro, um saldo um pouco menor em relação ao

verificado em setembro de 2020 (+319,2 mil). Entre os

grandes setores, todos abriram novas vagas, com a

dianteira de Serviços (+204,2 mil, sendo +60,8 mil no

Comércio e +143,4 mil em Outros Serviços). Na

Indústria (+100,7 mil), houve bom desempenho da

Transformação (+72,8 mil; maior saldo de Alimentos,

+24,4 mil) e Construção (+24,5 mil).

No acumulado de 2021, o País criou 2,5 milhões de

empregos e 3,2 milhões de vagas foram geradas nos

últimos 12 meses: Serviços (+2,1 milhões), Indústria

(+902,8 mil) e Agropecuária (+149,6 mil). O segmento

de Vestuário (+70,8 mil) foi o que mais gerou

empregos na Indústria de Transformação do Brasil nos

últimos 12 meses.

Os resultados do mercado de trabalho formal

brasileiro são positivos desde o ano passado. Entre os

motivos, além da recuperação da economia – que conta

cada vez mais com a participação do setor de Serviços,

o mais intensivo em empregos – e da mudança de

metodologia pela qual passou o CAGED – com

possíveis impactos no nível da série –, cabe sempre

lembrar que o número de desligamentos segue

impactado pela estabilidade provisória de milhões de

trabalhadores cobertos pelo Benefício Emergencial.

Estabilidade provisória segue impactando o emprego formal

No final, o “ouro do tolo” nos coloca em situação pior do que antes
O equilíbrio dos riscos mudou abruptamente nas

últimas semanas em direção a um novo paradigma na

política fiscal após as alterações efetuadas no Teto de

Gastos para acomodar as demandas políticas.

Com o fim do Auxílio Emergencial, o Governo se

viu pressionado para equacionar as soluções para o

novo programa social e os R$ 89,1 bilhões de

precatórios. Sem sequer cogitar mexer em despesas

obrigatórias, principalmente após as tentativas

frustradas de passar a Reforma Administrativa, e sem

espaço no Teto, o Governo optou em conceder o

Auxílio Brasil – o substituto ao Bolsa Família – fora do

limite do Teto de Gastos.

Para viabilizar essa conta, o Governo sugeriu

“mudanças” na PEC nº 23: (i) Alterar o indexador do

Teto de Gastos, do IPCA acumulado em 12 meses até

junho para dezembro de cada ano retroativamente; (ii)

Pagamento de 45% dos precatórios em 2022 (cerca de

R$ 40 bilhões). Apesar de as alterações sugeridas

trazerem a expansão do espaço fiscal, elas marcaram o

descumprimento do Teto de Gastos. Vale destacar

ainda que, tanto a PEC n° 23 quanto o Auxílio Brasil,

ainda não passaram na Câmara e no Senado.

A princípio parece ser uma boa ideia para a classe

política, que terá mais verbas para atender às bases,

além de um programa social para chamar de “seu”.

Porém, os efeitos colaterais dessas medidas sobre a

economia na verdade se traduzem em mais risco, maior

volatilidade cambial e, como efeito, mais inflação.

A decisão de aumentar os juros em 1,5 p.p. (de

6,25% a.a. para 7,75% a.a.) foi, sem dúvidas, a mais

difícil para o BC nas últimas duas décadas e foi o

primeiro reflexo dessa política fiscal frouxa. A própria

teoria adverte que o banco central deve navegar

suavemente entre as longas defasagens que separam o

impulso monetário e o efeito real para não causar

“soluços” na economia. Mas essa série de eventos ruins

deixou o mercado totalmente sem norte, levando a

apostas de quase 2,00 p.p. às vésperas da última

reunião. Portanto, no final, a decisão do BC acabou

sendo equilibrada, e pôs um freio nos ânimos dos

agentes. Mas e daqui pra frente?

Quanto à decisão da próxima reunião (7 a 8 de

dezembro), o BC deixou claro que a ideia é manter o

ritmo de 1,50 p.p. e a Selic deve encerrar o ano em

9,25%, 0,50 p.p. acima do previsto. Além disso, o BC

espera agora uma taxa terminal ainda mais ousada, de

10,75% a.a. no final do 1ºT/2022. Com esse ajuste mais

agressivo, e considerando o impacto que isso terá sobre

a economia real em 2022, as projeções para o PIB

devem se movimentar em direção a 0,5% nas próximas

semanas, com viés de baixa (risco de recessão).

No final de contas, o “ouro do tolo” vai nos

colocar em uma situação pior do que antes, com taxa

Selic acima de dois dígitos, câmbio acima de R$/US$

5,50, e inflação acima da meta, por que nem tudo que

reluz é ouro, ainda mais quando a estagflação está na

porta – só não vê quem não quer.

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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DADOS E PROJEÇÕES PARA A ECONOMIA BRASILEIRA

Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS
www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

Últimas previsões atualizadas.

Produto Interno Bruto Real  (% a.a.)
1

Agropecuária 14,2 1,3 0,6 2,0 2,8

Indústria -0,5 0,7 0,4 -3,5 5,4

Serviços 0,8 2,1 1,7 -4,5 4,1

Total 1,3 1,8 1,4 -4,1 4,6

Produto Interno Bruto Real  (Em trilhões correntes)

Em R$ 6,585 7,004 7,407 7,448 8,374

Em US$
2 2,063 1,916 1,877 1,444 1,587

Inflação (% a.a.)

IGP-M -0,5 7,6 7,3 23,1 19,5

INPC 2,1 3,4 4,5 5,4 9,3

IPCA 2,9 3,7 4,3 4,5 8,9

Produção Física Industrial (% a.a.)

Extrativa Mineral 4,5 0,0 -9,7 -3,4 3,0

Transformação 2,2 1,1 0,2 -4,6 5,7

Indústria Total
3 2,5 1,0 -1,1 -4,5 4,7

Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos)

Agropecuária 34,3 2,2 13,0 57,6 83,0

Indústria -140,0 23,9 97,2 191,5 672,4

Indústria de Transformação -14,8 1,2 13,2 81,8 444,5

Construção -116,1 11,4 70,7 104,7 201,8

Extrativa e SIUP
4 -9,0 11,2 13,3 5,0 26,1

Serviços 93,7 520,2 533,8 -170,9 1.595,9

Total -12,0 546,4 644,1 78,1 2.351,3

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 11,8 11,6 11,0 13,9 13,3

Média do ano 12,7 12,3 11,9 13,5 14,0

Setor Externo (US$ bilhões)

Exportações 217,7 239,3 225,4 209,8 250,1

Importações 150,7 181,2 177,3 158,9 174,9

Balança Comercial 67,0 58,0 48,0 50,9 75,2

Moeda e Juros

Meta da taxa Selic – Fim do ano (% a.a.) 7,00 6,50 4,50 2,00 9,25

Taxa de Câmbio – Desvalorização (%)
5 1,5 17,1 4,0 29,2 1,0

Taxa de Câmbio – Final do período (R$/US$) 3,31 3,87 4,03 5,20 5,25

Setor Público (% do PIB)

Resultado Primário -1,7 -1,6 -0,8 -9,5 -1,6

Juros Nominais -6,1 -5,4 -5,0 -4,2 -6,0

Resultado Nominal -7,8 -7,0 -5,8 -13,7 -7,6

Dívida Líquida do Setor Público 51,4 52,8 54,6 63,0 60,6

Dívida Bruta do Governo Geral 73,7 75,3 74,3 89,3 83,4
Fontes: IBGE, BCB, FGV, Ministério da Economia, STN. * Projeções da Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS. 

1
 O PIB Total é projetado a preços de 

mercado; os PIBs Setoriais são projetados a valor adicionado. 
2
 Taxa de câmbio média anual utilizada para o cálculo e IPCA utilizado como inflação. 

3
 Não 

considera a Construção Civil e o SIUP. 
4
 SIUP = Serviços Industriais de Utilidade Pública.  

5
 Variação em relação ao final do período anterior.

2017 2018 2019 2020 2021*

❑ Atualizamos nossa projeção de Taxa Selic para o

final de 2021.

Informações sobre as atualizações das projeções:

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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DADOS E PROJEÇÕES PARA A ECONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL

Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS
www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

Últimas previsões atualizadas.

Produto Interno Bruto Real  (% a.a.)
1

Agropecuária 11,4 -7,1 6,0 -29,6 32,0

Indústria -1,8 2,8 1,7 -5,8 11,5

Serviços 1,6 2,6 1,6 -4,8 4,5

Total 1,8 2,0 2,0 -7,0 10,8

Produto Interno Bruto Real  (Em bilhões correntes)

Em R$ 423,270 457,294 475,175 473,743 560,149

Em US$
2 132,608 125,108 120,435 91,861 106,131

Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos)

Agropecuária -1,5 -1,4 -0,1 0,6 1,4

Indústria -12,1 1,5 -5,5 3,8 54,3

Indústria de Transformação -5,9 0,9 -1,5 3,1 50,5

Construção -3,9 0,9 -4,0 0,6 3,4

Extrativa e SIUP
3 -2,3 -0,2 0,0 0,2 0,5

Serviços 5,4 20,4 26,0 -29,5 84,3

Total -8,3 20,5 20,4 -25,0 140,1

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 8,0 7,4 7,1 8,4 8,3

Média do ano 8,4 8,1 8,0 9,1 8,7

Setor Externo (US$ bilhões)

Exportações 17,8 18,1 18,3 14,3 17,2

Industriais 12,6 12,2 13,6 10,4 13,0

Importações 9,9 11,3 9,5 6,7 7,6

Balança Comercial 7,9 6,8 8,8 7,6 9,5

Arrecadação de ICMS (R$ bilhões) 31,9 34,8 35,7 36,2 46,8

Indicadores Industriais (% a.a.)

Faturamento real 3,8 2,7 3,0 -3,1 6,6

Compras -1,3 10,0 -2,7 -5,8 8,2

Utilização da capacidade instalada 1,2 1,6 0,7 -4,5 3,2

Massa salarial 1,2 -1,3 -0,8 -9,8 5,0

Emprego -1,1 0,9 0,0 -2,0 2,6

Horas trabalhadas na produção -1,6 0,0 -1,0 -5,5 10,4

Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS 0,4 2,6 0,1 -4,9 6,2

Produção Física Industrial
4
 (% a.a.) 0,6 5,9 2,5 -5,4 6,3

Fontes: DEE/Seplag-RS, IBGE, BCB, Ministério da Economia, SEFAZ-RS, UEE/FIERGS. * Projeções da Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS. 
1
 O PIB 

Total é projetado a preços de mercado; os PIBs Setoriais são projetados a valor adicionado. 
2
 Taxa de câmbio média anual utilizada para o cálculo e IPCA 

utilizado como inflação. 
3
 SIUP = Serviços Industriais de Utilidade Pública. 

4
 Não considera a Construção Civil e o SIUP.

2017 2018 2019 2020 2021*

Informações sobre as atualizações das projeções:

❑ Não houve alterações.

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos

