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Terceira alta seguida da confiança na indústria gaúcha

Ambiente de negócios do RS é o 22º colocado entre os estados brasileiros

Riscos fiscais já conhecidos ameaçam o PLDO de 2022

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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O Banco Mundial divulgou na semana passada o

relatório chamado Doing Business Subnacional Brasil

2021. O estudo apresenta uma análise comparativa do

ambiente de negócios nas 27 capitais brasileiras, que

representam todas as unidades federativas, em cinco

áreas: abertura de empresas, obtenção de alvará de

construção, registro de propriedades, pagamento de

impostos e execução de contratos.

Em síntese, o Doing Business mede aspectos da

regulamentação que permitem ou impedem os

empreendedores de abrir, operar ou expandir uma

empresa. Os melhores desempenhos foram registrados

em São Paulo (São Paulo), Minas Gerais (Belo

Horizonte) e Roraima (Boa Vista).

O Rio Grande do Sul, avaliado pelos dados da

capital Porto Alegre, ficou no 22º lugar no ranking

geral entre as 27 unidades da federação. O Estado está

mal classificado em três dos cinco itens avaliados:

• Registro de propriedades (24º), pois ocupa as

últimas posições em número de procedimentos (18

procedimentos) e número de dias (51,5 dias) para se

transferir uma propriedade. A média dos estados

brasileiros nesses quesitos foi de 15,4 procedimentos e

38,6 dias, respectivamente.

• Execução de contratos (21º), devido ao elevado

número médio de dias para a execução (1.078 dias). A

média dos estados foi de 953 dias.

• Obtenção de alvarás de construção (20º), pelo

número de dias para a obtenção (367,5 dias). Isso

significa um tempo 104,7% maior que Roraima,

primeiro colocado (179,5 dias).

Nos dois itens restantes, o RS foi melhor avaliado:

• Abertura de empresas (7º), em função do número

de procedimentos (10 procedimentos) e da proporção

de renda per capita consumida para o processo de

abertura (1,7%). Em ambos, o RS apresentou o segundo

melhor resultado do país.

• Pagamento de impostos (12º), por conta da carga

tributária total – medida como proporção sobre os

lucros – de 65,1%, abaixo da média dos estados

(65,3%).

Os resultados do Doing Business Subnacional Brasil

mostram que, além do Custo Brasil, as empresas

gaúchas precisam superar o Custo RS, lidando com

mais burocracia e entraves em relação aos demais

estados da federação. Ainda que esses rankings não

sejam perfeitos, oferecem uma orientação dos pontos

que precisam ser melhorados para a construção de um

ambiente de negócios propício ao desenvolvimento.

O Índice de Confiança do Empresário Industrial

gaúcho (ICEI/RS), divulgado pela FIERGS, cresceu 2,2

pontos de maio para junho, ficando em 62,5 pontos.

Essa alta, terceira consecutiva (+8,4 pontos), recuperou

quase toda perda da confiança em março (-8,7). O

índice varia de 0 a 100 pontos, assim como seus

componentes. Quanto mais acima de 50, maior e mais

disseminada é a confiança entre as empresas.

A alta do ICEI/RS em junho decorreu das

avaliações mais favoráveis tanto para as condições

atuais (da economia brasileira e das empresas) quanto

para as expectativas (para a economia brasileira e para

as empresas). Além disso, todos os indicadores se

situaram no terreno positivo, acima dos 50,0 pontos.

Em junho, o Índice de Condições Atuais cresceu 3,7

pontos em relação a maio, marcando 57,9 pontos, o que

melhora (acima de 50). O Índice de Condições Atuais

da Economia Brasileira cresceu de 50,0 em maio para

56,3 pontos em junho. O percentual de empresários que

percebem melhora da economia brasileira nesse mês é

bem superior ao que possuem uma percepção negativa:

42,9% ante 18,4%. O crescimento do Índice de

Condições Atuais das Empresas, de 56,4 para 58,6

pontos na passagem de maio para junho, mostrou

também um quadro mais favorável para as empresas.

Quanto aos próximos seis meses, a melhora do

cenário impactou positivamente as perspectivas dos

empresários. O Índice de Expectativas alcançou 64,8

pontos, 1,4 acima de maio. Valores acima de 50

representam otimismo. O componente que avalia a

economia brasileira subiu para 61,5 pontos (59,3 em

maio). Em junho, pouco mais da metade dos

empresários gaúchos (52,5%) estão otimistas com a

economia brasileira (8,8% estão pessimistas). As

expectativas com relação às próprias empresas também

ficaram mais favoráveis, com o índice crescendo de

65,4 em maio para 66,4 pontos em junho.

A indústria gaúcha recuperou a confiança perdida no

início da segunda onda da Covid-19 em março, quando

também sofria com a falta e os aumentos de preços de

insumos e matérias-primas. Ainda sob o desequilíbrio

na cadeia de suprimentos, o aumento da confiança

reflete, principalmente, o cenário mais promissor para a

economia e para a pandemia com o avanço da

vacinação, sendo um sinal positivo para a atividade do

setor nos próximos meses.

.

Ambiente de negócios do RS é o 22º colocado entre os estados brasileiros

Terceira alta seguida da confiança na indústria gaúcha

Fonte: FIERGS.
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No início de junho, o Governo do Estado do RS

publicou no Relatório de Transparência Fiscal que o

Estado registrou superávit orçamentário de R$ 2

bilhões no acumulado de 2021 até abril, resultado

decorrente de uma redução dos gastos com pessoal em

R$ 223 milhões e redução do déficit previdenciário em

R$ 618 milhões, em comparação ao mesmo período do

ano passado. Porém, esse resultado reflete também, em

parte, os efeitos do aumento da Receita Total do

Estado, que atingiu R$ 21,9 bilhões no encerramento

do 1Q21 (1º quadrimestre de 2021), assinalando

crescimento nominal de 10,4% sobre o 1Q20 (1

quadrimestre de 2020), acima da inflação acumulada

em 12 meses medida pelo IPCA (6,76%).

Sem dúvidas, esse avanço deve ser comemorado,

mas não é hora de diminuir os esforços para o ajuste

das contas públicas, como podemos ver no projeto de

Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO 2022) do

Governo do RS.

O PLDO de 2022, divulgado em meados de maio,

apresenta uma projeção de déficit orçamentário de R$

4,2 bilhões, formado por uma receita estimada em R$

48,0 bilhões e uma despesa fixada em R$ 52,2 bilhões.

Além disso, o projeto prevê um esforço de

contingenciamento, de forma que o efetivo desembolso

financeiro em duodécimos seja limitado a um

crescimento nominal de 1,35% sobre o valor das

dotações de 30 de abril de 2021 (considerado o valor

previsto em 26 de março), o que significará uma

economia na ordem de R$ 142 milhões sobre as

dotações autorizadas.

O valor deficitário projetado considera como

premissa o impacto da queda na arrecadação de ICMS

decorrente do retorno à alíquota básica para 17% e à

alíquota sobre energia e combustíveis para 25%.

Ainda, a respeito do Fundeb, não foram considerados

aportes adicionais decorrentes da não utilização dos

recursos do Fundo para inativos e pensionistas.

Relativamente à dívida com a União, foi considerada a

manutenção da liminar junto ao STF, por meio do qual

o RS não está pagando a Dívida desde a competência

de jul/2017.

Ainda assim, a situação ainda deficitária do Estado,

agravada pelo atual quadro sanitário e econômico,

reforça a preocupação quanto às condições de contorno

sobre o orçamento e as incertezas sobre as premissas

realizadas, o que afeta as projeções para 2022.

A LDO, que reflete a situação das contas públicas

do Estado somada ao persistente cenário de riscos,

novamente enfrenta problemas recorrentes de despesas

que ameaçam o cumprimento da meta fiscal. No caso

do pagamento da dívida com a União, que apesar de

avanços na legislação do Regime de Recuperação

Fiscal (RRF) e nas medidas de ajuste fiscal, o RS ainda

não aderiu ao RRF, mantendo o empenho de recursos

devidos à União.

Em relação aos precatórios, novamente o Estado

conta com liminar do STF que permite manter o

patamar de pagamentos abaixo do necessário. O risco

está relacionado à possibilidade de desembolso

adicional de R$ 1 bilhão por ano, para quitação do

saldo até 2029.

Também, seguem incertezas sobre as mudanças no

Fundeb. A nova emenda veda a utilização dos recursos

do fundo para o pagamento de inativos e pensionistas

(que são maior parcela do magistério) e também o

dispêndio adicional para atingimento da aplicação

mínima em Educação, que tem valores estimados em

cerca de R$ 3 bilhões por ano.

Assim, os desembolsos adicionais que não estão

previstos no valor de R$ 4,2 bilhões escancaram a

fragilidade fiscal do RS associada às despesas,

podendo alcançar em 2022, no pior cenário, o dobro do

valor previsto, em torno de R$ 8,2 bilhões.

Nesse pano de fundo, para que o Estado não precise

passar pelo desgaste de mais uma vez pedir a

majoração das alíquotas de ICMS para o ano seguinte,

nem a sociedade de continuar carregando o fardo da

elevada carga tributária, a racionalização das receitas

extraordinárias oriundas das vendas de estatais e

concessões podem dar forte fôlego ao equilíbrio entre

receitas e despesas e ainda ajudar a promover o ajuste

estrutural necessário.

Lembrando que foram as empresas, os 526 mil de

desempregados do RS, e os 2,3 milhões de empregados

no setor privado segundo o IBGE, que foram

penalizados com reduções de salários e queda de

rendimentos. Grande parte dos servidores públicos,

excetuados aqueles que estavam nas linhas de frente da

saúde e segurança, tiveram o privilégio de ficar em

casa, diminuir o risco de exposição à pandemia e

manter os seus salários. Foram dois anos de intenso

esforço da sociedade e o avanço das reformas e

modernização do Estado precisa dar espaço, enfim,

para o reestabelecimento das alíquotas ao patamar

prévio.

Riscos fiscais já conhecidos ameaçam o PLDO de 2022

Fonte: Projeto de Lei nº 130/2021 – PLDO 2022; Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul.

Obs.: Parênteses indicam déficit.

Metas Fiscais do Governo do RS - 2022

(Em milhões de Reais)

Previsto (LDO 2022)

Receita Total (I) 48.016,46

Despesa Total (II) 52.215,79

Dívida Consolidada Líquida 100.194,26

Déficit Orçamentário (I-II) (4.199,33)

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 3,9

Indústria -0,5 0,7 0,4 -3,5 5,8

Serviços 0,8 2,1 1,7 -4,5 4,0

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 8,242

Em US$2 2,063 1,916 1,877 1,444 1,561

Inflação (% a.a.)

IGP-M -0,5 7,6 7,3 23,1 15,5

INPC 2,1 3,4 4,5 5,4 6,0

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

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 Total3 2,5 1,0 -1,1 -4,5 4,7

Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos)

Agropecuária 34,3 2,2 13,0 61,6 11,9

Indústria -140,0 23,9 97,2 207,8 132,1

Indústria de Transformação -14,8 1,2 13,2 90,0 65,4

Construção -116,1 11,4 70,7 112,2 55,6

Extrativa e SIUP4 -9,0 11,2 13,3 5,6 11,1

Serviços 93,7 520,2 533,8 -124,5 572,5

Total -12,0 546,4 644,1 142,7 716,5

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 11,8 11,6 11,0 13,9 15,8

Média do ano 12,7 12,3 11,9 13,5 16,5

Setor Externo (US$ bilhões)

Exportações 217,7 239,3 225,4 209,8 240,0

Importações 150,7 181,2 177,3 158,9 174,8

Balança Comercial 67,0 58,0 48,0 50,9 65,2

Moeda e Juros

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

Taxa de Câmbio – Desvalorização (%)5 1,5 17,1 4,0 29,2 -1,7

Taxa de Câmbio – Final do período (R$/US$) 3,31 3,87 4,03 5,20 5,11

Setor Público (% do PIB)

Resultado Primário -1,7 -1,6 -0,8 -9,5 -4,2

Juros Nominais -6,1 -5,4 -5,0 -4,2 -3,9

Resultado Nominal -7,8 -7,0 -5,8 -13,7 -8,1

Dívida Líquida do Setor Público 51,4 52,8 54,6 63,0 72,8

Dívida Bruta do Governo Geral 73,7 75,3 74,3 89,3 98,3
Fontes: IBGE, BCB, FGV, M inistério  da Economia, STN. * Pro jeções da Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS. 1 O PIB Total é pro jetado a preços de 

mercado; os PIBs Setoriais são pro jetados 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*

❑ Atualizadas as projeções para o PIB em R$, PIB em

US$ e INPC.

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 20,0

Indústria -1,8 2,8 1,7 -5,8 4,5

Serviços 1,6 2,6 1,6 -4,8 1,5

Total 1,8 2,0 2,0 -7,0 4,0

Produto Interno Bruto Real  (Em bilhões correntes)

Em R$ 423,270 457,294 475,175 473,743 521,269

Em US$2 132,608 125,108 120,435 91,861 98,742

Empregos Gerados – Mercado Formal (Mil vínculos)

Agropecuária -1,5 -1,4 -0,1 0,6 1,2

Indústria -12,1 1,5 -5,5 5,3 16,4

Indústria de Transformação -5,9 0,9 -1,5 4,2 11,1

Construção -3,9 0,9 -4,0 1,0 4,4

Extrativa e SIUP3 -2,3 -0,2 0,0 0,2 0,9

Serviços 5,4 20,4 26,0 -26,2 38,6

Total -8,3 20,5 20,4 -20,2 56,2

Taxa de desemprego (%)

Fim do ano 8,0 7,4 7,1 9,1 11,2

Média do ano 8,4 8,1 8,1 8,4 11,6

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 40,6

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 Industrial4 (% a.a.) 0,6 5,9 2,5 -5,4 6,3
Fontes: DEE/Seplag-RS, IBGE, BCB, M inistério  da Economia, SEFAZ-RS, UEE/FIERGS. * Pro jeções da Unidade de Estudos Econômicos – FIERGS. 1 O PIB 

Total é pro jetado a preços de mercado; os PIBs Setoriais são pro jetados 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*

❑ Não houve alterações.

Informações sobre as atualizações das projeções:

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

