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Considerações e primeiras expectativas sobre o novo governo dos EUA 

Indústria mantém recuperação e faturamento retoma o nível pré-pandemia  
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Redução da volatilidade e dólar mais fraco são as principais tendências que visualizamos. Do ponto de vista 

das relações comerciais, os países possuem uma relação sólida e de longo prazo que deverá prevalecer. 

http://www.fiergs.org.br/economia
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O setor deve manter a trajetória positiva nos próximos meses  

Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS) 

(Índice base fixa mensal: 2006=100) 

A pesquisa Indicadores Industriais do RS, divulgada 

pela FIERGS, mostrou que a atividade do setor terminou 

o terceiro trimestre mantendo a tendência de recuperação 

intensa que se seguiu ao choque provocado pela 

pandemia em abril. O Índice de Desempenho Industrial 

(IDI/RS) cresceu 4,6% em setembro ante agosto, com 

ajuste sazonal. Foi a quinta expansão consecutiva na 

margem, mas ainda faltam 1,2% para retomar o nível 

anterior à pandemia.   

Todos os componentes do IDI/RS cresceram na 

comparação mensal e alguns já recuperaram os níveis 

pré-pandemia: compras industriais (+14,8%), horas 

trabalhadas na produção (+12,7%) e faturamento real 

(+9,3%). Aumentaram também a utilização da 

capacidade instalada-UCI (+2,9 p.p. e grau médio de 

78,7%), o emprego (+1,4%), na quarta alta consecutiva, e 

a massa salarial real (+0,7%). Nenhum destes, porém, 

recuperou ainda os níveis pré-pandemia. 

O IDI/RS registrou em setembro a primeira alta na 

comparação com o mesmo mês do ano anterior, após 11 

meses de recuos sucessivos: +2,0%. De janeiro a 

setembro de 2020, o índice recuou 8,4% relativamente 

aos primeiros nove meses de 2019, desacelerando a 

queda anual acumulada que até agosto era de 9,7%.  

No ano, as perdas são generalizadas. Todos 

componentes recuaram: compras industriais (-13,3%), 

horas trabalhadas na produção (-9,0%), faturamento real 

(-8,4%), UCI (-6,0 p.p.), emprego (-2,6%) e massa 

salarial real (-9,8%). Os salários refletem as suspensões 

de contratos e as reduções de jornadas e salários. 

Dos 16 setores pesquisados, 11 caíram. As maiores 

influências negativas vieram de Veículos automotores (-

19,1%), de Couros e calçados (-23,4%), de Máquinas e 

equipamentos (-7,4%) e de Químicos (-5,4%), 

destacando as altas de Alimentos (+3,7%), de Produtos 

de metal (+3,0%) e de Bebidas (+2,1%). 

Passados cinco meses de altas na margem, a atividade 

da indústria gaúcha está muito perto do nível pré-

pandemia, deixando claro que não se trata de 

recuperação das perdas, apenas de retorno aos patamares 

anteriores ao início do surto. Sem contribuição das 

exportações, a retomada se deve pela maior demanda 

interna, decorrente do abrandamento gradual das medidas 

de contenção da pandemia, dos programas emergenciais 

de estímulos do governo e da queda dos juros.  

A expectativa é de manutenção do processo de 

recuperação nos próximos meses, na esteira da 

continuidade da reabertura da economia, dos juros baixos 

e de alguma melhora no mercado trabalho. Mas, também 

há muita incerteza quanto ao impacto da redução dos 

programas de estímulos, à evolução da pandemia e, 

principalmente, à situação fiscal do país num cenário 

ainda marcado pelo desemprego elevado, pela demanda 

externa desaquecida e pela elevação de preços e escassez 

de insumos e matérias-primas. 

 

 

Indicadores Industriais do Rio Grande do Sul 

(Variações em %  –  setembro de 2020)  

 

Fonte: UEE/FIERGS. 

Indústria mantém recuperação e faturamento retoma o nível pré-pandemia  

Índice de Desempenho Industrial – IDI/RS – Setorial 

(Variação jan-set 2020/19 – %) 

 

Série dessazonalizada. 

Mês 

anterior*

Mês ano 

anterior
Ac. ano

Índice de desempenho industrial 4,6 2,0 -8,4

Faturamento real 9,3 3,9 -8,4

Horas Trabalhadas na produção 12,7 5,0 -9,0

Emprego 1,4 -0,6 -2,6

Massa salarial real 0,7 -9,4 -9,8

UCI (em p.p.) 2,9 -3,0 -6,0

Compras Industriais 14,8 10,9 -13,3

* Dessazonalizado

Variação %

70

73

76

79

82

85

88

91

94

97

100

s
e
t/

1
7

d
e

z
/1

7

m
a

r/
1

8

ju
n

/1
8

s
e
t/

1
8

d
e

z
/1

8

m
a

r/
1

9

ju
n

/1
9

s
e
t/

1
9

d
e

z
/1

9

m
a

r/
2

0

ju
n

/2
0

s
e
t/

2
0

-23,4

-20,2

-19,1

-15,5

-15,0

-9,0

-7,4

-7,3

-5,4

-3,7

-2,7

1,7

2,1

3,0

3,7

8,7

Couros e calçados

Vestuário e acessórios

Veículos automotores

Metalurgia

Tabaco

Máquinas, mat. elétricos

Máquinas e equipamentos

Equip. inform., eletrônicos

Químicos, der. de petróleo

Móveis

Borracha e plástico

Têxteis

Bebidas

Produtos de metal

Alimentos

Madeira

http://www.fiergs.org.br/economia


I 

N 

F 

O 

R 

M 

E 

 

E 

C 

O 

N 

Ô 

M 

I 

C 

O 

 

F 

I 

E 

R 

G 

S Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS 
www.fiergs.org.br/economia  

Como abordamos no informe há duas semanas, as 

pesquisas eleitorais sub-representaram os votos para 

Donald Trump e a eleição foi mais acirrada do que o 

esperado. Ainda que Trump tenha pedido a recontagem 

dos votos e a vitória de Biden não possa ser dada com 

100% certa, a maioria dos veículos de comunicação já o 

trata como novo presidente americano. Portanto, 

achamos pertinente fazer algumas considerações, ainda 

que o resultado do pleito não tenha sido confirmado. 

Da mesma forma, diversas opiniões sobre os 

possíveis impactos do novo governo dos EUA para o 

Brasil e para o Mundo começam a surgir.  A maioria 

dos especialistas que ouvimos ou lemos têm 

dificuldades de sair das opiniões mais gerais e que se 

aplicariam a qualquer gestão Democrata. Por exemplo, 

as análises indicam que haverá uma tendência de 

fortalecimento dos órgãos bilaterais (ONU, OMC, 

OMS, etc...), a retomada dos EUA ao acordo de Paris e 

a adoção de medidas mais restritivas de emissões, bem 

como maior protecionismo econômico. Esse último 

ponto tem atenção especial da indústria brasileira, por 

conta do risco de revisão do Sistema Geral de 

Preferências e das negociações sobre o leilão de 5G no 

Brasil. Do ponto de vista estratégico, também poderá 

ser uma barreira a mais para o ingresso do país na 

OCDE. Também parece ser um consenso de que o 

maior ponto de tensão é a questão ambiental, em que a 

pressão sobre o Brasil poderá aumentar tanto por parte 

dos EUA quanto dos organismos multilaterais. 

Por outro lado, acreditamos ser equivocado tomar ao 

pé letra o que está no plano de campanha do candidato. 

Quem fez isso na última eleição, pode estar até agora 

esperando a construção do muro entre os EUA e o 

México. A direção que um país toma a partir de um 

novo governo é a força resultante de diversos vetores 

que atuam em conjunto. A Eleição que coloca Joe 

Biden na presidência dos EUA também implica em 

casas mais divididas entre os partidos. Os resultados 

para o legislativo, também preliminares, indicam que os 

Democratas perdem poder relativo no Congresso, 

mesmo mantendo a maioria, e os Republicamos 

mantém a maioria no Senado.  

Essa situação mais equilibrada no Congresso 

americano dificulta aprovação de medidas mais radicais 

de aumento nos impostos corporativos. Ainda que esse 

último ponto seja aquele que, dentre os que possuem 

impacto econômico relevante, vemos com maior 

probabilidade de ser levado a cabo. O desafio fiscal 

americano é muito grande e a reoneração dos impostos 

corporativos pode ser uma alternativa que o novo 

governo queira discutir. Na semana anterior à da 

eleição, os investidores reagiram mal, pois um aumento 

de impostos significa redução do fluxo de lucros de 

longo prazo. Porém, a reação do mercado de ações no 

final da semana passada refletiu essa maior dificuldade 

que a administração Democrata terá no Congresso. 

Entretanto, fora essas expectativas um tanto quanto 

automáticas quando falamos da mudança de governo 

nos EUA, temos que começar a analisar quais são os 

impactos de segunda ordem dessa Eleição. Acreditamos 

que o principal efeito colateral imediato da eleição de 

Biden para a economia é a redução da volatilidade, não 

só nos mercados financeiros, mas também nas relações 

internacionais dos EUA. E, isso vai ocorrer tanto por 

consequência de uma postura mais diplomática do novo 

presidente, quanto por uma maior simpatia dos meios 

de comunicação, intelectuais e especialistas com o 

candidato eleito. Podemos ver isso no teor das 

reportagens sobre o presidente e sua vice-presidente. 

Joe Biden representa melhor estabilishment político e 

intelectual global em comparação com Trump, o que 

tende a diminuir as tensões. 

Outro impacto de segunda ordem refere-se à 

desvalorização do Dólar em relação às demais moedas, 

principalmente de outros países desenvolvidos. Esse 

movimento já era uma tendência dos últimos meses e 

reflete a fragilidade da economia dos EUA, bem como 

a baixa expectativa de reversão do quadro fiscal. Por 

conta da pandemia, o déficit orçamentário nesse ano é 

previsto em 17,9% do PIB, ante uma previsão inicial de 

4,8%, e para 2021 espera-se que atinja 9,8%, frente a 

uma expectativa de 4,1%. 

Para o Brasil, não imaginamos impactos diretos e 

imediatos na relação com os EUA. O Brasil representa 

menos de 2% das importações dos EUA, e existem 

temas mais relevantes na agenda do novo Governo que 

devem requerer correção de rumos em relação à 

administração anterior, tais como aquelas relacionadas 

com a Rússia e China. De fato, do ponto de vista da 

corrente de comércio, o Brasil representa pouco das 

importações dos EUA, porém trata-se de um país 

fechado, mas com um mercado consumidor muito 

grande, o que torna a economia brasileira muito 

importante para grandes companhias americanas que 

operam aqui, tais como a Alphabeth, Microsoft, 

Facebook, Uber, General Motors, Ford, JP Morgan 

entre muitas outras.  

Além disso, existem diversas instituições que 

sustentam a existência de uma relação sólida e de longo 

prazo entre Brasil e Estados Unidos, que dificilmente 

sofrerá inflexão. Da mesma forma que a aproximação 

do presidente Jair Bolsonaro com o presidente Donald 

Trump não significou um impulso das relações 

comerciais entre os dois países, bem como não impediu 

que houvesse um aprofundamento do comércio entre 

Brasil e China, não devemos esperar uma mudança 

radical nesse sentido no momento. 

Redução da volatilidade e dólar mais fraco são as principais tendências que visualizamos. Do ponto de vista 

das relações comerciais, os países possuem uma relação sólida e de longo prazo que deverá prevalecer. 
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