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Transcorridos onze meses de 2019, as exportações 

da indústria do Rio Grande do Sul totalizaram US$ 11,2 

bilhões, registrando um pequeno avanço de 1,2% sobre 

o mesmo período do ano anterior. O resultado reflete o 

atual cenário de desaceleração da economia mundial, 

conjugado com crises econômicas de parceiros 

regionais, como é o caso da Argentina.  

Pela análise desagregada da pauta por atividade 

econômica, observa-se que a influência para o resultado 

das exportações industriais é bastante heterogêneo, 

concentrando-se nos setores de Celulose e papel, 

Tabaco e Coque e derivados do petróleo e 

biocombustíveis que, até o momento, assinalaram 

crescimento no acumulado do ano de 74,6%, 21,9% e 

58,8%, respectivamente. Ademais, o desempenho 

setorial aponta que apenas doze setores registraram 

crescimento, enquanto quinze apresentaram recuo sob 

esta base de comparação. 

A expectativa para o setor externo do Rio Grande 

do Sul apresenta estagnação das exportações para o 

próximo ano, devendo atingir US$ 17 bilhões. No que 

se refere às exportações industriais, questões de 

incerteza regional deverão impor alguma perda ao setor, 

que devem permanecer estagnadas (US$ 12 bilhões).  

Espera-se ainda uma redução dos embarques de 

Produtos de metal, pois uma grande fabricante do setor 

inaugurou recentemente um complexo industrial nos 

Estados Unidos, principal mercado desses produtos. 

Contrabalanceando essas perdas, há uma expectativa de 

recuperação mais vigorosa do setor de Alimentos em 

2020. A demanda global por proteína animal continua 

forte, o que deve estimular os embarques do setor no 

ano que vem. 

Quanto aos produtos básicos, embora as 

estimativas sejam boas para a safra de 2019/2020, o 

resultado das exportações desse segmento depende, em 

partes, da negociação do acordo entre os Estados 

Unidos e China. Um possível entendimento entre as 

duas potências poderá agir em favorecimento de 

produtos agrícolas produzidos em solo americano, 

como ocorreu em dezembro de 2018. O aumento da 

oferta também age para segurar as cotações. 

Pelo lado das importações, a expectativa é de que 

deverão fechar o próximo ano em US$ 11 bilhões por 

conta da retomada mais vigorosa da economia brasileira 

e, consequentemente, da atividade industrial no Estado. 

Isso significa um crescimento de 1,2% ante a 

expectativa do total importado em 2019. 

Diante desse cenário, mesmo com uma taxa de 

câmbio que deve continuar favorável para o exportador, 

não acreditamos que a demanda externa contribuirá 

para o crescimento da indústria. A retomada do 

mercado interno será determinante para o setor em 

2020. 

O Rio Grande do Sul criou 12,3 mil postos formais 

de trabalho em novembro de 2019, de acordo com os 

dados do CAGED divulgados no dia 19/12 pelo 

Ministério da Economia. Foi o terceiro mês de saldo 

positivo após 5 meses de perdas. O resultado foi melhor 

que no mesmo mês do ano passado (+10,1 mil), 

considerando a série não ajustada com as declarações 

enviadas fora do prazo ao Governo. Entre os três 

grandes setores da economia, os Serviços (+9,4 mil) e a 

Agropecuária (+3,9 mil) geraram vagas. A perda de 

vagas na Indústria (-1,1 mil) foi determinada pela 

Transformação (-731), puxada pelos segmentos de 

Couro e calçados (-1,1 mil) e Máquinas e equipamentos 

(-389), e também pela Construção (-399). 

No acumulado em 12 meses, o Estado gerou 15,9 

mil postos de trabalho. Em termos setoriais, o destaque 

ficou por conta do setor de Serviços (+22,5 mil). A 

Agropecuária apresentou geração de 989 vagas. Na 

Indústria, o único a perder vagas nessa base de 

comparação, o saldo negativo foi de 7,5 mil postos. Dos 

quatro subsetores, apenas a Indústria Extrativa ficou no 

campo positivo, mas com somente 93 vagas abertas. Na 

Transformação (-3,3 mil), os destaques negativos 

vieram de Couro e calçados (-1,8 mil), Alimentos (-

843) e Móveis (-658). Já os positivos de Outros 

equipamentos de transporte (+662), este quase que 

exclusivamente determinado pelos resultados de 

outubro (+421) e novembro (+150), Máquinas e 

equipamentos (+614) e Veículos automotores (+470). 

Por fim, cabe mencionar o desempenho ainda bastante 

negativo observado na Construção (-4,1 mil). 

De acordo com a Sondagem Industrial/RS, as 

expectativas de emprego na Indústria apontam aumento 

no número de empregados nos próximos seis meses: em 

dezembro/19, o índice foi de 53,6 pontos, acima do 

observado em novembro/19 (51,8 pontos), indicando 

uma projeção de aumento de vagas por se encontrar 

acima da linha dos 50 pontos. Por sua vez, na 

Sondagem da Construção/RS, as expectativas indicam 

elevação do número de empregados nos próximos seis 

meses: o índice subiu de 53,3 para 53,2 pontos em 

dezembro/19, da mesma forma, revelando expectativa 

de aumento por estar acima dos 50 pontos. 

A expectativa da UEE é de que a melhora da 

economia deve implicar na abertura de 37,7 mil novas 

vagas em 2020, sendo que a indústria pode abrir 15,6 

mil postos. A melhora esperada para o mercado de 

trabalho será decisiva para a aceleração do crescimento.  

RS tem o terceiro mês consecutivo de geração de novos postos de trabalho 
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Os industriais gaúchos esperam um quadro ainda mais favorável para 2020. 

Fonte dos recursos no ano corrente 
(RS – Empresas que investiram – % médio das fontes)  

A Sondagem Especial Investimentos 2019 e 2020, 

realizada pela FIERGS em novembro,  mostrou que a 

proporção de empresas que investiram voltou a subir em 

2019, chegando a 64,4%. Porém, esse foi o terceiro pior 

resultado em dez anos e ainda distante dos mais de 

80,0% observados nos anos de 2010 a 2013. 

Se a execução não foi significativa, 2019 mostrou 

menor frustração com os investimentos planejados: 

53,3% das empresas os realizaram como foram previstos, 

14,1 p.p. a mais que 2018 e o maior patamar desde 2013.  

Dificuldades, porém, não faltaram. O mercado interno 

foi de longe a principal, assinalado por quase seis em 

cada dez empresas que não realizaram os investimentos 

integralmente. O aumento inesperado dos custos foi a 

segunda maior restrição, citado por 34,1% das empresas.  

A Sondagem mostrou também que, apesar da queda 

dos juros, o sistema financeiro pouco contribuiu para a 

realização dos investimentos em 2019 e a grande parte 

deles foi, novamente, financiada com recursos próprios 

(75,7% em média do total investido), o que também 

comprometeu os planos das empresas. Os bancos 

comerciais (privados e públicos) mantiveram-se como as 

principais fontes de terceiros: 15,0%, em média, dos 

gastos, ganhando participação ante o ano passado 

(11,0%), mas ainda distante dos níveis de 2010 (22,6%).  

Os investimentos da indústria gaúcha em 2019 foram 

direcionados para aquisição de máquinas e equipamentos 

novos (68,3% das empresas que investiram) e na 

manutenção e atualização dos usados (66,7%). Já 45,5% 

investiram na construção, manutenção, modernização ou 

aquisição de instalação (planta, fábrica, armazém, etc.), 

38,2% em pesquisa e desenvolvimento e 34,1% na 

capacitação de pessoal. 

Os industriais gaúchos esperam um quadro mais 

favorável para os investimentos em 2020. O percentual 

de empresas que pretendem investir nesse ano é 78,2%, 

muito maior que o executado em 2019, e, caso se 

confirme, deve ser o maior desde 2013.  

A natureza dos investimentos previstos para 2020 não 

é diferente de 2019: aquisição de novas máquinas e 

equipamentos (56,1% das empresas que pretendem 

investir) e manutenção e atualização das em uso (50,0%). 

Os investimentos nas instalações (planta, fábrica, 

armazém, etc.) deverá ser o terceiro tipo mais frequente, 

assinalado por 41,2% das empresas, seguido da 

capacitação de pessoal (31,8%) e da pesquisa e 

desenvolvimento (31,1%). 

A busca por maior produtividade continua guiando os 

investimentos da indústria gaúcha. O principal objetivo 

será a melhoria do processo produtivo, apontado por 

43,2% das empresas que pretendem investir. A 

manutenção da capacidade produtiva é o segundo maior 

objetivo, com 16,1% de assinalações. 

O mercado doméstico é o alvo exclusivo ou 

prioritário para 56,4% das empresas gaúchas para 2020.   

 

Investimentos efetivos e intenção para 2020 

(RS – Total das empresas – % de respostas) 

 

Fonte: UEE/FIERGS. 

Os investimentos da indústria gaúcha voltaram a subir em 2019 

Tipos dos investimentos realizados e previstos 

(RS – Total das empresas que investiram – em % de respostas) 
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