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Em outubro, o Índice de Desempenho Industrial

gaúcho (IDI-RS) ficou estável em relação a setembro,

com ajuste sazonal, interrompendo quatro meses

seguidos de altas e mantendo-se 7,9% acima do patamar

pré-pandemia (fevereiro de 2020). O IDI/RS, todavia,

mostra desaceleração nos últimos meses. Na média

móvel trimestral, que compara o trimestre encerrado em

outubro com o encerrado em setembro, a alta é de 0,7%

(+1,0% em setembro e +1,3% em agosto).

A estabilidade do IDI/RS no mês refletiu resultados

distintos de seus seis componentes: três quedas, compras

industriais (-5,7%), horas trabalhadas na produção

(-1,5%) e utilização da capacidade instalada (-0,5 p.p),

duas altas, faturamento real (+2,6%) e emprego (+0,5%),

e uma estabilidade, massa salarial real. A indústria

gaúcha operou no mês com 83,4% da capacidade

instalada e o emprego cresceu pelo 17º mês consecutivo.

Na comparação com os períodos equivalentes de

2020, o IDI/RS cresceu 6,6% em outubro, na 14ª taxa

positiva consecutiva nessa métrica (mesmo mês do ano

anterior), e 14,4% nos dez primeiros meses do ano. As

compras industriais (+35,7%), as horas trabalhadas na

produção (+16,7%) e o faturamento real (+10,11%)

alavancaram o índice, que também recebeu contribuições

da UCI (+6,7 p.p.), do emprego (+6,7%) e da massa

salarial real (+4,2%).

A alta da atividade industrial gaúcha nos primeiros

dez meses alcançou 14 dos 16 setores analisados. O

maior impacto positivo veio de Máquinas e

equipamentos, cuja atividade aumentou 34,1%,

destacando também Produtos de metal (+22,3%),

Veículos automotores (+18,6%) e Couros e calçados

(+12,5%). A atividade recuou somente em Madeira (-

1,3%) e Máquinas e materiais elétricos (-1,6%).

Os Indicadores Industriais do RS mostram que a

intensidade e a disseminação do crescimento em 2021

relativamente a 2020 é devido à base de comparação

baixa do ano passado e o momento favorável do

agronegócio, além do aumento das exportações. Os

impactos dos fatores restritivos, principalmente da falta e

da elevação de preços de insumos e matérias-primas, são

percebidos na desaceleração e nos avanços bem mais

modestos na margem (comparação dessazonalizada do

mês com o mês imediatamente anterior).

A tendência para a indústria gaúcha segue

relativamente positiva, porém, o cenário fica cada vez

mais desafiador. Por um lado, as expectativas dos

empresários são positivas para a demanda, inclusive

exportações, com a reabertura econômica e a demanda

externa favorável. Há disposição para investir e para

contratar. Por outro, os gargalos – espera-se

gradativamente menores – na cadeia de suprimentos,

juros, inflação e custos de produção crescentes seguem

no horizonte do setor.

Atividade industrial gaúcha inicia o último trimestre do ano estável

A tendência segue relativamente positiva, porém, o cenário é cada vez mais desafiador

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

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

Fonte: UEE/FIERGS.

Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS – Setorial

(Variação jan-out 2021/20 – %)

Série dessazonalizada.

*Com ajuste sazonal.

Mês 

anterior*

Mês ano 

anterior
Ac. ano

Índice de desempenho industrial 0,0 6,6 14,4

Faturamento real 2,6 0,8 10,1

Horas Trabalhadas na produção -1,5 7,7 16,7

Emprego 0,5 7,5 6,7

Massa salarial real 0,0 1,9 4,2

UCI (em p.p.) -0,5 1,8 6,7

Compras Industriais -5,7 19,2 35,7
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O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro ficou em

-0,1% no 3ºT/21, na série com ajuste sazonal, na

comparação com o 2ºT/21, quando houve queda de

0,4%. Na terminologia econômica, isto significa que o

país entrou em recessão técnica, uma vez que houve

queda do PIB em dois períodos consecutivos.

Apesar da alta de 1,1% nos Serviços, que respondem

por mais de 70% do PIB, a surpresa nos dados do

3ºT/21 veio em uma queda mais acentuada na

Agropecuária (-8,0%), especialmente por conta da

quebra de safras agrícolas, como do milho, cana de

açúcar, algodão e café, além de fraqueza da pecuária

(com destaque para o gado bovino).

A Indústria, que responde por cerca de 20% do PIB

nacional, ficou estável (-0,0%) no trimestre. Houve

crescimento apenas na Construção (+3,9%). Energia e

saneamento (-1,1%), Transformação (-1,0%) e

Extrativa (-0,4%) tiveram queda. O encarecimento dos

insumos e os atrasos de entrega, além da crise

energética, continuam afetando o setor industrial.

Do lado da demanda, o consumo das famílias foi o

destaque positivo (+0,9%) e compensou o resultado

fraco dos Investimentos (FBCF) (-0,1%) e a queda nas

Exportações (-9,8%). Esses números mostram que o

resultado do PIB já trouxe marcas dos impactos da

inflação alta no poder de compra das famílias, pois a

expansão do consumo poderia ter sido maior.

Na comparação com o 3ºT/20, o PIB cresceu 4,0%,

resultado devido principalmente à alta nos Serviços

(+5,8%). A Indústria (+1,3%) também avançou, devido

à Construção (+10,9%) e Extrativa (+3,5%), e a

Agropecuária (-9,0%) teve forte queda. Por fim, no

acumulado do ano, o PIB brasileiro registra alta de

5,7% em relação ao mesmo período de 2020. Nossa

projeção, desde abril, é de uma alta de 4,6% em 2021.

PIB cai no 3ºT/21: inflação, escassez de insumos e tombo na agropecuária

Riscos fiscais reduziram magnetismo entre expectativas e meta de inflação

Na última reunião do Copom, de 26 e 27 de

outubro, o Banco Central do Brasil (BCB) apontou uma

política monetária que “avance ainda mais no território

contracionista”, acelerando a alta para 1,50 p.p.

(levando a Selic a 7,75%), e contratou uma elevação de

mesma magnitude para a próxima (7 e 8 de dezembro),

tal que a Selic deverá encerrar 2021 em 9,25%.

Na ata, o BCB expressou preocupação com a

possível desancoragem das expectativas de inflação na

esteira de recentes mudanças no regime fiscal (em

particular, no arcabouço do Teto de Gastos). Além

disso, apontou maiores riscos para a inflação, para a

taxa de juros estrutural e, consequentemente, a taxa

terminal do ciclo de juros.

Pelo lado das expectativas, os agentes entenderam

os sinais do BCB: na leitura do relatório Focus mais

recente, a mediana das projeções de IPCA subiram 0,81

p.p. para 2022 (5,02%; meta: 3,50%), 0,25 p.p. para

2023 (3,5%; meta: 3,25%) e 0,1 p.p. para 2024 (3,10%;

meta: 3,00%). E, naturalmente, se as expectativas para

inflação pioram no longo prazo, os juros também: não

apenas o relatório Focus mostrou aumentos das

projeções para a taxa Selic (+2,25 p.p. para 11,75% em

2022 e +1,5 p.p. para 8,25% em 2023), mas também o

trecho curto da curva de juros nominais se elevou.

No entanto, somando essa instabilidade ao fraco

resultado de PIB, entendemos que o momento atual se

tornou mais desafiador para a política monetária. Isso

porque, de um lado, a inflação ao consumidor segue

rodando muito acima da meta e ainda existem as

pressões de desancoragem mencionadas, que implicam

em ir mais rápido com o aperto monetário. Do outro, o

menor ímpeto da atividade sugere ir com mais calma no

aperto para não errar a calibragem e incorrer em maior

volatilidade do PIB no futuro. No meio disso tudo, há

pressões de custos a serem repassadas adiante e

aumento da incerteza com a nova variante.

Então, sob a elevação da incerteza no cenário, é

difícil mudar o plano de voo. Contudo, está muito claro

que a inflação não será temporária e o BCB ainda

parece comprado nessa tese, por mais que tenha

reconhecido que está durando mais tempo. Assim, para

manter o ajuste de 1,50 p.p. para a reunião seguinte (1 e

2 de fevereiro) e indicar um tom mais comprometido,

avaliamos que o BCB precisa realizar uma mudança

principalmente no seu diagnóstico da inflação.

Dessa maneira, reconhecendo o histórico da

persistência da inflação ligada a fatores domésticos, o

BCB deveria se mostrar mais preocupado com o nível

da inflação de 2022, e trabalhar com a meta para 2023.

No detalhe, ele precisa deixar claro que pretende

minimizar a distância da inflação de 2022 em relação à

meta; mas, ao mesmo tempo, admitir que isso se

condiciona à percepção de que a perda da âncora fiscal

não será imune ao ciclo eleitoral, e que isso irá, além de

desestabilizar as expectativas, impedir que o câmbio

ajude na desinflação, isto é, ele precisa reconhecer que

o fiscal irá tornar a convergência improvável.

Produto Interno Bruto - Brasil
(Var. % real)

Fonte: IBGE. * FBCF: Formação Bruta de Capital Fixo.

3ºT21/ 

2ºT21

3ºT21/ 

3ºT20

Acum. 

no ano

Acum.  

4 trim

PIB -0,1 4,0 5,7 3,9

Agropecuária -8,0 -9,0 -0,1 0,2

Indústria -0,0 1,3 6,5 5,1

Extrativa mineral -0,4 3,5 2,5 0,2

Transformação -1,0 -0,7 8,9 7,8

SIUP -1,1 -4,6 -0,4 -0,9 

Construção civil 3,9 10,9 8,8 5,6

Serviços 1,1 5,8 5,2 3,3

Cons. das famílias 0,9 4,2 4,1 2,1

Cons. da adm. pública 0,8 3,5 1,7 0,4

FBCF* -0,1 18,8 22,7 20,2

Expo. bens e serv. -9,8 4,0 6,6 3,8

Impo. bens e serv. (-) -8,3 20,6 15,6 10,3

OFERTA

DEMANDA
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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 8,484

Em US$
2 2,063 1,916 1,877 1,444 1,573

Inflação (% a.a.)

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

INPC 2,1 3,4 4,5 5,4 10,4

IPCA 2,9 3,7 4,3 4,5 10,1

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 36,9 83,0

Indústria -140,0 23,9 97,2 149,2 672,4

Indústria de Transformação -14,8 1,2 13,2 47,7 444,5

Construção -116,1 11,4 70,7 98,0 201,8

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

Serviços 93,7 520,2 533,8 -377,6 1.595,9

Total -12,0 546,4 644,1 -191,5 2.351,3

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 11,9 11,7 11,1 14,2 13,3

Média do ano 12,8 12,4 12,0 13,8 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*

❑ Atualização das estatísticas de emprego em

decorrência das revisões realizadas pelo Ministério

do Trabalho e Previdência (Novo Caged) e pelo

IBGE (PNAD).

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$ 423,270 457,294 475,175 473,743 571,624

Em US$
2 132,608 125,108 120,435 91,861 105,957

Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos)

Agropecuária -1,5 -1,4 -0,1 0,5 1,4

Indústria -12,1 1,5 -5,5 -0,1 54,3

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

Construção -3,9 0,9 -4,0 -0,2 3,4

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

Serviços 5,4 20,4 26,0 -43,0 84,3

Total -8,3 20,5 20,4 -42,6 140,1

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 8,1 7,5 7,3 8,6 8,3

Média do ano 8,5 8,2 8,1 9,3 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.

Informações sobre as atualizações das projeções:

❑ Atualização das estatísticas de emprego em

decorrência das revisões realizadas pelo Ministério

do Trabalho e Previdência (Novo Caged) e pelo

IBGE (PNAD).

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

