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Perspectivas para o PIB brasileiro após o resultado do segundo trimestre

Ano 23 ● Número 36 ● 6 de setembro de 2021

Atividade industrial gaúcha avançou 0,2% em julho

O choque de custos provocado pelo avanço das preços de matérias-primas, choque cambial e crise hídrica já tem 

afetado o desempenho da recuperação da economia brasileira.

O emprego industrial completou 14 meses seguidos de alta.

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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O resultado do PIB do Brasil apresentou estabilidade

de -0,1% no segundo trimestre de 2021 em relação ao

primeiro trimestre de 2020, na série com ajuste sazonal.

Esse resultado sugere que o auge do crescimento da

economia após a crise já passou, mas que também há

uma desaceleração significativa em curso de alguns

setores, por enquanto mais sentido na Agropecuária (-

2,8%) e na Indústria de Transformação (-2,2%) e menos

na Construção (+2,7%) e nos Serviços (+0,7%), este

último claramente ainda em recuperação do auge das

restrições. Assim, o PIB brasileiro acumula uma alta de

6,4% no primeiro semestre de 2021, com principal

destaque para o desempenho da Indústria (+10,0%),

seguido dos avanços em Serviços (+4,7%) e da

Agropecuária (+3,3%).

Na comparação com o mesmo trimestre de 2020, o

PIB cresceu 12,4% no segundo trimestre de 2021 na

esteira do avanço dos três grandes setores. O maior

destaque foi o forte crescimento da Indústria (+17,8%),

puxado pelo desempenho da atividade Indústrias de

Transformação, com alta de 25,8%. A atividade da

Construção foi outro destaque importante para o

resultado da atividade industrial, cresceu +13,1%,

corroborada pelo aumento da ocupação no setor e da

produção de seus insumos típicos. Além disso, esta

atividade voltou a ter resultado positivo após cinco

trimestres consecutivos de queda. A atividade

Indústrias Extrativa também cresceu, +7,0%, resultado

influenciado pelo aumento na extração de minérios

ferrosos, uma vez a extração de petróleo e gás cresceu

menos no período.

No acumulado em quatro trimestres, o PIB avançou

1,8%. Nessa base, pelo lado da produção, a Indústria

apresentou uma variação de 4,7%, enquanto as taxas da

Agropecuária (+2,0%) e Serviços (+0,5%) avançaram

menos. Destacam-se o desempenho da Indústria de

transformação (+8,1%) e da Eletricidade e saneamento

(+3,5%). Já a Construção (-0,7%) e as Indústrias

Extrativas (-0,2%) sofreram contração. Pelo lado da

demanda, as principais influências positivas vieram da

Formação Bruta de Capital Fixo (+12,8%), a qual

mostrou variação positiva pelo segundo trimestre

consecutivo, e das Exportações (+2,4%), enquanto as

taxas acumuladas em quatro trimestres do Consumo das

Famílias (-0,4%), Consumo do Governo (-2,6%) e

Importações (-1,7%) ainda permaneceram em terreno

negativo.

Os resultados do PIB do segundo trimestre

surpreenderam negativamente na comparação com o

primeiro trimestre do ano, uma vez que a mediana das

expectativas do mercado segundo o Relatório

Focus/BCB era de crescimento de 0,2%. Em relação ao

segundo trimestre de 2020, a variação positiva ocorreu

por conta da maior atividade da economia como um

todo, que foi puxada, em parte, por um efeito base, já

que o segundo trimestre de 2020 foi o auge das

restrições durante a pandemia.

No entanto, o resultado do segundo trimestre de

2021 nos revela que a expectativa de crescimento

robusto que o mercado estava esperando para esse ano

não se concretize (a mediana do Focus para o

crescimento em 2021 chegou a atingir 5,3% em agosto)

por uma série de razões que limitam o avanço da

produtividade: o aumento de custos. Se antes se

esperava a normalização das cadeias no primeiro

semestre - o que já se aproxima da realidade pelo lado

dos estoques - o alto custo para aquisição das matérias-

primas e a persistência dos preços das commodities e da

taxa de câmbio em patamares elevados continuam

sendo os principais fatores de risco que ameaçam o

crescimento do PIB nesse ano. Isso sem mencionar os

novos aumentos da energia elétrica anunciados frente à

crise hídrica vivenciada pelo país, que contribuem ainda

mais para o quadro crítico da inflação ao penalizar a

produção da indústria e corroer o poder de compra da

população.

Mesmo assim, com a reabertura da economia e o

avanço dos setores de serviços, a economia vem

demonstrando mais força do que o inicialmente

esperado no início do ano. As expectativas de mercado

atuais contidas no Relatório Focus/BCB apontam

avanço de 5,15% para o PIB em 2021, mas devem ser

revistas para baixo nas próximas semanas.

A nossa estimativa segue inalterada. O resultado

trimestral veio muito próximo do que esperávamos e,

por isso, mantemos a previsão de que a economia

brasileira crescerá 4,6% em 2021 e de 4,5% para o

próximo trimestre ante o 3ºT/2020 (+0,2% na margem).

Esse desempenho é suficiente para recuperar o nível de

2020 e colocar a economia brasileira 0,3% acima do

patamar de 2019.

O choque de custos provocado pelo avanço das preços de matérias-primas, choque cambial e crise hídrica 

já tem afetado o desempenho da recuperação da economia brasileira.

Perspectivas para o PIB brasileiro após o resultado do segundo trimestre

PIB - Brasil
(Var. % real)

Fonte: IBGE. *Com ajuste sazonal.

2ºtrim21/ 

1ºtrim21*

2ºtrim21/ 

2ºtrim20

Acum. 

em 4 trim

PIB -0,1 12,4 1,8

Agropecuária -2,8 1,3 2,0

Indústria -0,2 17,8 4,7

Extrativa mineral 5,3 7,0 -0,2 

Transformação -2,2 25,8 8,1

Energia e saneamento (SIUP) -0,9 6,7 3,5

Construção civil 2,7 13,1 -0,7 

Serviços 0,7 10,8 0,5

Consumo das famílias 0,0 10,8 -0,4 

Consumo da adm. pública 0,7 4,2 -2,6 

Formação bruta de capital fixo -3,6 32,9 12,8

Exportação de bens e serviços 9,4 14,1 2,4

Importação de bens e serviços (-) -0,6 20,2 -1,7 

OFERTA

DEMANDA

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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Segundo a pesquisa Indicadores Industriais do RS, o

Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS), termômetro

do nível de atividade do setor no estado, cresceu 0,2%

em julho ante junho, feitos os ajustes sazonais. Esse foi o

segundo avanço seguido (a alta de junho foi revisada de

0,6% para 0,9%, ante maio). Em julho de 2021, o IDI/RS

estava 4,8% acima do patamar pré-pandêmico.

Nesta base, os componentes do IDI/RS apresentaram

resultados distintos. Registraram queda, as horas

trabalhadas na produção (-0,6%), a massa salarial real (-

0,9%) e as compras industriais (-3,1%). A utilização da

capacidade instalada-UCI (+1,9 p.p.) e o emprego

(+0,6%) mostraram crescimento. A UCI atingiu o maior

nível desde outubro de 2008 (84,4%) e o emprego

avançou pelo 14º mês seguido. O faturamento real (-

0,1%) ficou estável.

As comparações anuais seguem influenciadas pela

baixa base de comparação do ano passado, com o IDI/RS

de julho de 2021 superando em 13,4% o nível do mesmo

mês de 2020. No acumulado dos sete primeiros meses de

2021, o avanço da atividade industrial gaúcha atingiu

17,0% frente ao mesmo período do ano passado, puxado

pelas intensas altas de 40,6% das compras industriais, de

19,8% das horas trabalhadas na produção e de 16,0% do

faturamento real. Os demais componentes – UCI (+7,6

p.p.), emprego (+6,1%) e massa salarial real (+4,5%) –

também contribuíram positivamente para o crescimento

do IDI/RS no período.

A pesquisa mostrou também que o crescimento, além

de expressivo, é disseminado, atingindo 15 dos 16

setores pesquisados nos primeiros sete meses de 2021. A

exceção é Máquinas, aparelhos e materiais elétricos que

registrou queda de 1,0%. Os principais impactos

positivos vieram de Máquinas e equipamentos (+37,4%),

Produtos de metal (+29,7%), Veículos automotores

(+21,9%) e Químicos e refino de petróleo (+10,5%) e

Couros e calçados (+14,0%).

Os Indicadores Industriais mostram um quadro

positivo para o setor no início do segundo semestre em

linha com a reabertura gradual da economia, a queda no

número de casos e o avanço da vacinação contra a

COVID-19. O crescimento das exportações industriais

também sustenta esse cenário, assim como o

agronegócio, que impulsiona o complexo metal-

mecânico gaúcho. O principal fator adverso segue sendo

as restrições e, sobretudo, os altos custos dos insumos e

matérias-primas.

Indicadores antecedentes do setor no estado, como a

confiança empresarial elevada, indicam que a tendência

também é positiva para o restante do ano, com a

normalização cada vez maior da economia, ainda que

num contexto de inflação elevada, juros crescentes e

restrições na cadeia de suprimentos.

Atividade industrial gaúcha avançou 0,2% em julho

O emprego industrial completou 14 meses seguidos de alta.

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

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

Fonte: UEE/FIERGS.

Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS – Setorial

(Variação jan-julho 2021/20 – %)
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Mês ano 

anterior
Ac. ano

Índice de desempenho industrial 0,2 13,4 17,0

Faturamento real -0,1 3,1 16,0

Horas Trabalhadas na produção -0,6 16,7 19,8

Emprego 0,6 9,4 6,1

Massa salarial real -0,9 8,9 4,5

UCI (em p.p.) 1,9 10,6 7,6

Compras Industriais -3,1 27,0 40,6

* Dessazonalizado

Variação %

-1,0

3,5

3,9

6,9

8,2

10,5

13,4

14,0

19,9

21,4

21,9

21,9

25,7

29,7

32,5

37,4

Máquinas, mat. elétricos

Alimentos

Madeira

Bebidas

Tabaco

Químicos, der. de petróleo

Borracha e plástico

Couros e calçados

Móveis

Vestuário e acessórios

Têxteis

Veículos automotores

Equip. inform., eletrônicos

Produtos de metal

Metalurgia

Máquinas e equipamentos

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

Informações sobre as atualizações das projeções:

❑ Não houve alterações.

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 10,0

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

2017 2018 2019 2020 2021*

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.

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

