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A morte lenta do Teto dos Gastos põe em risco a estabilidade econômica

Confiança industrial atinge maior nível do ano no Estado

Revisão das projeções para o mercado de trabalho em 2021
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O Brasil alcançou a estabilidade econômica nos

anos 2000 com uma grande dose de sorte e disciplina:

sorte pelo boom do preço das commodities e disciplina

por perseguir um tripé de política macroeconômica que

mitigou riscos e deu previsibilidade para a economia.

Contudo, o superávit primário foi o primeiro pilar

a ser atacado. Se lá em 2011 uma lei estabelecesse o

fim disciplina fiscal, ela seria imediatamente rechaçada.

Assim, durante toda a década assistimos a sua morte

lenta. Inicialmente, optou-se por tirar os investimentos

do cálculo do superávit primário, afinal, quem seria

contra mais investimentos. Depois, foram tirados os

subsídios aos fundos constitucionais do Norte, Nordeste

e Centro-Oeste. Em seguida, vieram outros descontos.

Então, chegaram as maquiagens contábeis e depois as

pedaladas. Por fim, a meta deixou de ser de superávit e

passou a ser de resultado, podendo se transformar numa

meta de déficit. Nessa toada, o Brasil entrará no oitavo

ano consecutivo de déficit primário, ou seja, as receitas

primárias não pagam as despesas primárias.

Nesse meio tempo, o País vivenciou a corrosão da

estabilidade, a perda do grau de investimentos e a maior

crise econômica da sua história, a queda do PIB nos

anos de 2015-16 foi de 6,7%. No centro dessa

depressão, estava uma crise fiscal que exigiu uma

medida de repactuação da credibilidade do País.

Após o impeachment de 2016, o novo governo

propõem uma regra que promoverá um ajuste lento,

mas firme das contas públicas. As despesas totais

ficaram congeladas no valor nominal de 2017 e seriam

atualizadas ano a ano pelo IPCA. Tendo em vista que as

receitas crescem acima da inflação, em uma década a

dívida bruta, que tinha saído de 50% do PIB em 2010

para 76% em 2017, poderia voltar para a casa dos 54%,

média dos países emergentes.

Então veio a pandemia. A PEC do Teto dos Gastos

previa a possibilidade de despesas extras em caso de

calamidade pública. Contudo, as reformas necessárias

para conter as despesas obrigatórias e adequar os gastos

ao Teto não foram realizadas. No orçamento para 2022,

as despesas obrigatórias, pressionadas pelos

pagamentos de precatórios e sentenças judiciais,

deixará pouco espaço para as despesas discricionárias.

Nesse contexto, se discute uma PEC para tirar o

pagamento de precatórios e sentenças judiciais do Teto

e criar um fundo que será abastecido pelos recursos das

privatizações e dividendos de empresas públicas.

Sabemos que esse furo no Teto é um caminho sem

volta. Em seguida, outras despesas estarão nesse

orçamento paralelo.

Enquanto isso, a taxa de juros para um título do

Tesouro com taxa pré-fixada para 2026 saiu de 6,29%

a.a. no início do ano para 10,34% a.a. na semana

passada. O mercado põe no preço o maior risco de

quebra do acordo de ajuste gradual das contas. Pagar

mais juros é o menor dos problemas, frente à queda dos

investimentos, do crescimento e do poder de compra da

moeda.

O Índice de Confiança do Empresário Industrial

gaúcho (ICEI/RS), divulgado mensalmente pela

FIERGS, subiu 0,8 ponto entre julho e agosto para 64,9

pontos. Essa foi quinta alta seguida do índice, período

em que cresceu 10,8 pontos e alcançou maior patamar

do ano. O ICEI/RS varia de 0 a 100. Quando acima de

50 pontos, indica confiança do empresário gaúcho.

O Índice de Condições Atuais subiu de 58,1, em

julho, para 59,8 pontos, em agosto. A maior distância

dos 50 pontos mostra que mais empresários verificaram

melhora nas condições na comparação com o mês

anterior. O Índice de Condições Atuais da Economia

Brasileira cresceu de 56,9 para 58,9 pontos no período.

Em agosto de 2021, 46,8% das empresas avaliam

positivamente a economia brasileira (eram 45,1% em

julho). Para 13,5%, entretanto, o cenário econômico é

negativo (eram 16,4% em julho). As condições atuais

das empresas também ficaram melhores em agosto: o

índice foi de 60,2 pontos, 1,5 maior que o de julho.

Com 67,5 pontos em agosto, o Índice de

Expectativas revelou, bem acima dos 50, bastante

otimismo dos empresários para os próximos seis meses,

em grau similar ao de julho. O Índice de Expectativas

da Economia Brasileira atingiu 64,2 pontos no mês,

refletindo o percentual dez vezes maior de empresários

otimistas (59,9%) em relação aos que se mostram

pessimistas (5,9%). O Índice de Expectativas das

Empresas alcançou 69,1 pontos, o que denota

perspectivas amplamente favoráveis para as empresas.

A confiança dos empresários gaúchos vem se

recuperando nos últimos meses, com a melhora nas

condições econômicas e a menor incerteza, na esteira

da redução da pandemia e do avanço da vacinação. O

elevado nível de confiança, em que pese os problemas

na cadeia de suprimentos, é um sinal positivo para a

atividade futura à medida que empresários otimistas são

mais propensos a investir e a contratar.

Confiança industrial atinge maior nível do ano no Estado

A morte lenta do Teto dos Gastos põe em risco a estabilidade econômica

Fonte: FIERGS.

Índice de Confiança do Empresário Industrial do RS 
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2020
2021 

(parcial)

2021 

(projeção)

Agropecuária 0,6 2,5 1,4

Indústria 3,8 76,2 54,3

Transformação 3,1 68,2 50,5

Construção 0,6 7,5 3,4

Extrativa e SIUP* 0,2 0,5 0,5

Serviços -29,5 91,4 84,3

Total da economia -25,0 170,2 140,1

Fim do ano 8,4 9,2 8,3

Média do ano 9,1 9,3 8,7

Geração de empregos – Em mil vínculos

Taxa de desemprego – Em %

O mercado de trabalho formal do Brasil tem

apresentado resultados muito positivos ao longo de

2021, assim como ocorreu no segundo semestre do ano

passado, conforme mostram os dados do Novo CAGED

divulgados pelo Ministério da Economia. Esse

desempenho foi uma surpresa para o mercado, pois se

esperava um arrefecimento na geração de empregos

pela combinação de dois fatores: 1) desaceleração da

economia brasileira por conta da retirada de estímulos

do governo em decorrência da melhor situação da

pandemia; 2) fim do programa de manutenção de

empregos (Benefício Emergencial), o qual permitiu a

suspensão de contratos e redução de jornada e salário.

Além da retomada da economia em velocidade

acima do inicialmente esperado, a nova rodada do

Benefício Emergencial foi um fator fundamental para

explicar os bons resultados. Dada a mudança de cenário

e com a consolidação dos dados do primeiro semestre,

revisamos nossas projeções para a geração de empregos

em 2021.

De janeiro a junho de 2021, o Brasil gerou 1,5

milhão de postos de trabalho e, no acumulado dos

últimos 12 meses, houve criação de 2,9 milhões de

vagas. Nesse período (julho de 2020 a junho de 2021),

houve geração de 1,8 milhão de empregos no setor de

Serviços, 1 milhão na Indústria e 150 mil vagas na

Agropecuária. Ao final do ano, nossa expectativa

aponta que o saldo de empregos feche positivo em 2,4

milhões, com o setor de Serviços apresentando o

resultado mais expressivo (+1,6 milhão), seguido pela

Indústria (+672 mil) e Agropecuária (+83 mil).

No Rio Grande do Sul, foram criados 93 mil

empregos entre janeiro e junho do ano corrente, com o

saldo em 12 meses chegando a 170 mil vagas e houve

geração de postos nos três grandes setores:

Agropecuária (+3 mil), Indústria (+76 mil) e Serviços

(+91 mil). Nossa expectativa revisada aponta para um

saldo positivo de 140 mil postos de trabalho gerados na

economia gaúcha em 2021, com destaque para os

Serviços (+84 mil), bom desempenho da Indústria (+54

mil) e saldo menor na Agropecuária (+1,4 mil).

Tanto no Brasil como no RS, a desaceleração

esperada para o crescimento econômico no segundo

semestre de 2021 ajuda a explicar a diferença entre os

resultados parciais – acumulado em 12 meses até junho

– e as projeções para o final do ano. É natural que esse

movimento de perda de tração aconteça depois da forte

recuperação para repor as perdas do período de maior

repercussão da pandemia na atividade econômica, que

ocorreu entre março e junho do ano passado. No Brasil,

por exemplo, nossa expectativa é de um crescimento do

PIB na margem de 1,7% na comparação do 2ºsem/21

contra o 1ºsem/21, com ajuste sazonal. Nos dois

semestres anteriores, essa taxa foi de 2,9% no 1º

semestre de 2021 e de 4,2% no 2º semestre de 2020.

Por fim, com o desempenho acima do esperado para

o mercado de trabalho, revisamos também nossas

projeções para o desemprego. No Brasil, a taxa de

desemprego deve passar dos atuais 14,6% no trimestre

encerrado em maio/21 para 13,3% no final do ano,

desfecho condizente com uma média anual de 14,0%.

No Rio Grande do Sul, estimamos que a taxa de 9,2%

observada no primeiro trimestre chegue à 8,3% no

quarto, com a média anual de 2021 ficando em 8,7%.

2020
2021 

(parcial)

2021 

(projeção)

Agropecuária 57,6 149,7 83,0

Indústria 191,5 1.013,9 672,4

Transformação 81,8 657,8 444,5

Construção 104,7 322,7 201,8

Extrativa e SIUP* 5,0 33,4 26,1

Serviços -170,9 1.752,1 1.595,9

Total da economia 78,1 2.915,7 2.351,3

Fim do ano 13,9 14,6 13,3

Média do ano 13,5 14,4 14,0

Geração de empregos – Em mil vínculos

Taxa de desemprego – Em %

Projeções para o mercado de trabalho – Brasil

Fontes: Novo CAGED/MT. PNAD-C/IBGE. *Serviços Industriais de

Utilidade Pública. OBS: 1) Para a geração de empregos, a coluna 2021

(parcial) é o acumulado em 12 meses até jun/21. Já para a taxa de

desemprego, é o valor dos últimos 4 trimestres até o trimestre encerrado

em maio/21 para o Brasil, e dos últimos 4 trimestres até o 1ºT/21 para o

RS. 2) As projeções foram feitas pela UEE/FIERGS.

Programa de manutenção de empregos e crescimento da economia acima do esperado ajudam a explicar os

melhores resultados observados no mercado de trabalho.

Revisão das projeções para o mercado de trabalho em 2021

Projeções para o mercado de trabalho – RS

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 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*

❑ PIB: foi mantida nossa previsão para o crescimento

de 4,6%, mas alteramos a composição setorial.

❑ PIB em R$ e em US$ foram atualizados por conta de

novas expectativas para a inflação e câmbio.

❑ Atualizamos nossas projeções para o mercado de

trabalho: geração de empregos e taxa de

desemprego.

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 10,0

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 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 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:

❑ PIB: atualizamos nossa projeção para o total e a

composição setorial.

❑ PIB em R$ e em US$ foram atualizados por conta de

novas expectativas para o crescimento, a inflação e o

câmbio.

❑ Atualizamos nossas projeções para o mercado de

trabalho: geração de empregos e taxa de

desemprego.

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

