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Atividade industrial gaúcha cresceu pelo terceiro mês seguido

As origens da crise energética na China

Repasse de preços do produtor para o consumidor

Ano 23 ● Número 40 ● 4 de outubro de 2021

O emprego industrial completou 15 meses seguidos de alta.
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Segundo a pesquisa Indicadores Industriais do RS, o

Índice de Desempenho Industrial gaúcho (IDI/RS)

cresceu, em agosto de 2021, 1,9% em relação a julho,

com ajuste sazonal. Este foi o terceiro resultado positivo

consecutivo nesta métrica (+4,0%), recuperando as

perdas de março a maio (-3,4%) e ficando 7,7% acima do

nível pré-pandemia (fevereiro/2020).

Divulgado pela FIERGS, o IDI/RS é um indicador do

nível de atividade composto por seis variáveis. Em

agosto, cresceu na margem, sobretudo, pelo avanço de

13,0% das compras industriais, mas também houve

aumento de 0,4% nas horas trabalhadas na produção,

avanço de 0,6% no emprego (15º seguido) e alta de 0,8%

na massa salarial real. Por outro lado, o faturamento real

diminuiu 1,1% e a utilização da capacidade instalada

(UCI), com grau médio de 83,3%, caiu 0,8 p.p..

Nas comparações com 2020, o IDI/RS aumentou

14,8% em agosto e acumulou alta de 16,8% nos

primeiros oito meses de 2021 ante o mesmo período de

2020, afetado pela base deprimida no ano passado.

Na abertura por componentes, novamente, o principal

vetor positivo foi as compras industriais, que avançaram

41,0%. Destaque ainda para as horas trabalhadas na

produção (+19,1%), para o faturamento real (+14,3%) e

para a UCI (+7,6 p.p.). A expansão da atividade trouxe

efeitos positivos para o mercado de trabalho da indústria:

o emprego cresceu 6,4% e a massa salarial real, 4,8%.

Além da intensidade, o nível de atividade cresceu de

forma disseminada na indústria gaúcha de janeiro a

agosto de 2021 em relação ao mesmo período de 2020.

Entre os dezesseis setores pesquisados, houve queda da

atividade somente em Máquinas e materiais elétricos

(-0,8%). Máquinas e equipamentos forneceram a

principal influência positiva, com o avanço de 36,3%.

Em menor medida, Químicos e derivados de petróleo

(+11,7%), Produtos de metal (+27,4%), Veículos

automotores (+22,0%) e Couros e calçados (+15,8%)

também forneceram contribuições importantes para a

expansão da atividade industrial gaúcha no ano.

Os resultados dos Indicadores Industriais do RS de

agosto confirmam que a indústria gaúcha retomou o

processo de recuperação interrompido em março em

razão da segunda onda da covid-19. Com o recuo da

pandemia, a vacinação e a flexibilização das restrições, o

setor voltou a crescer na margem mesmo com as

dificuldades impostas pelos gargalos na oferta de

insumos e matérias-primas, sobretudo pela elevação dos

custos. A expansão da demanda externa e do

agronegócio também contribuíram para esse resultado.

A tendência para o setor segue positiva para o restante

do ano, mas a incerteza aumentou com a aceleração da

inflação e dos juros e novas pressões sobre os custos de

produção devido à crise hídrica, cenário que já afetou a

confiança do industrial gaúcho em setembro.

Atividade industrial gaúcha cresceu pelo terceiro mês seguido

O emprego industrial completou 15 meses seguidos de alta.

Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS)
(Índice base fixa mensal: 2006=100)

Indicadores Industriais do Rio Grande do Sul
(Agosto de 2021) 

Fonte: UEE/FIERGS.

Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS – Setorial

(Variação jan-ago 2021/20 – %)

Série dessazonalizada.

Mês 

anterior*

Mês ano 

anterior
Ac. ano

Índice de desempenho industrial 1,9 14,8 16,8

Faturamento real -1,1 4,2 14,3

Horas Trabalhadas na produção 0,4 14,5 19,1

Emprego 0,6 8,9 6,4

Massa salarial real 0,8 7,3 4,8

UCI (em p.p.) -0,8 8,0 7,6

Compras Industriais 13,0 42,3 41,0

* Dessazonalizado
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Em setembro, o índice PMI de manufatura da

China registrou a primeira retração desde fevereiro de

2020, caindo para 49,6 pontos. Abaixo dos 50 pontos,

indica uma retração ante o mês anterior. A queda

ocorreu pelas medidas de racionamento de energia

implementadas no país, o que contribuiu para a queda

dos itens de produção (49,5), novos pedidos (49,3) e

emprego (49,0) que compõem o indicador.

Para entender as origens dessa desaceleração, é

preciso considerar o atual estado do ciclo econômico

chinês. Após um período de expansão acelerada, a

China iniciou um processo de normalização da política

econômica. As metas de crescimento de dois dígitos

ficaram no passado, e o País se orienta sob um novo

modelo, que pretende dobrar o PIB até 2035. Isso

significa crescer 4,7% por ano durante 15 anos.

Portanto, quando se discute crise de energia e regulação

de empresas, na verdade a mensagem é de uma nova

era de política de crescimento mais lento, mas longevo.

Mais especificamente na questão da energia, existe

uma narrativa de que a China estaria realizando essas

intervenções para endereçar o problema climático, o

que em parte é verdadeiro. Conforme o 14º Plano

Quinquenal, se estabeleceu que até 2025 a China

tentaria reduzir o consumo de energia e a emissão de

toneladas de CO2 em 15% ao ano. Note que a China é a

maior emissora de CO2 do mundo.

Mas, porque esse argumento é parcialmente

verdadeiro? Tudo começa quando a China, com

objetivo de desincentivar a promoção da mineração de

carvão, interviu decretando o fechamento de pequenas

mineradoras. Em um país que a geração de energia por

térmicas de carvão corresponde a 56,8% do sistema, se

consome quase 90% do carvão produzido e os preços

são controlados, a contração da produção doméstica foi

inevitável e forçou a elevação das importações.

Note também que a China é o maior importador

mundial de carvão, e os preços do carvão dispararam

com a retomada da demanda global. E a situação piorou

por causa de um desentendimento com a Austrália

sobre o apelo para investigar as origens da pandemia.

Como resultado, Pequim impôs sanções às importações

da Austrália, o 2º maior exportador de carvão do mundo

(40% das importações chinesas são da Austrália),

tornando-a mais dependente do carvão mais caro.

Assim, o motor da energia chinesa perdeu força

após esgotarem os estoques de carvão na expectativa de

que as restrições ambientais fossem retiradas ou que os

preços caíssem. Embora algumas regras tenham sido

relaxadas, os preços de energia continuaram subindo.

No final de contas, a resposta chinesa foi intervir

com apagões e cortes controlados para evitar um

aumento mais intenso da inflação e perda de bem-estar,

e uma potencial perda do apoio ao atual líder do Partido

Comunista Chinês. A consequência desses fatos é que a

crise de energia na China adiciona risco ampliando a

pressão sobre os preços de insumos e matérias-primas,

piorando o timing da normalização das cadeias.

Repasse de preços do produtor para o consumidor

As origens da crise energética na China

A dinâmica inflacionária hoje é talvez o principal

ponto de atenção na conjuntura macroeconômica, fruto

da persistência de alta nos bens industriais, lento

arrefecimento dos preços dos alimentos e choque de

administrados como combustíveis e energia. Em

especial, a persistência da alta dos preços industriais

para o consumidor está ligada à continuidade da

elevação expressiva dos preços na fábrica.

Em agosto, a inflação de custos ao produtor

medida pelo IPA superou 35,9% em 12 meses. Como

mostra a tabela ao lado, essa intensidade maior que a

habitual do repasse de custos com insumos para os

preços ao produtor se tornou ainda mais disseminada

entre as atividades. Setores como Metalurgia e

Químicos são alguns segmentos que destacam-se com

aumentos próximos a 40% em 12 meses, que por sua

vez refletem forte repasse de custos de insumos no

mercado internacional como aço, cobre, alumínio,

fertilizantes, insumos plásticos e também da

depreciação cambial.

Parte deste aumento já se refletiu nos preços ao

consumidor, mas não em mesma intensidade. Em

particular no IPCA, este grupo, que representa em torno

de 23% da cesta de consumo, atingiu 6,7% no ano e

10,1% em 12 meses até agosto. Porém, chama atenção

a comparação entre o IPCA e o IPA correspondente,

um descolamento grande e persistente, no sentido de

que a variação de preços ao consumidor é muito menor.

Poderia se argumentar que o descolamento

observado seria um fator adicional a pressionar preços

de bens industriais nos próximos meses, na medida em

que o repasse não teria ainda ocorrido como esperado.

Contudo, parece mais provável que o descolamento

reflita outros fatores que não a defasagem de repasse,

como a ociosidade da economia e, principalmente, a

dificuldade na recuperação de margens pela indústria.

Índice de Preços ao Produtor Amplo – IPA/FGV

(Setores | Var. % acumulada em 12 meses até agosto)
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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 8,1

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

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 7,50

Taxa de Câmbio – Desvalorização (%)
5 1,5 17,1 4,0 29,2 -3,6

Taxa de Câmbio – Final do período (R$/US$) 3,31 3,87 4,03 5,20 5,01

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*

❑ Não houve alterações.

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

