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Indústria gaúcha ainda sofre fortes restrições na cadeia de suprimentos
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Foi aprovado pelos Deputados Estaduais, em sessão

plenária, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do

Estado do Rio Grande do Sul para o ano de 2022. Nela

consta, as metas e prioridades que o governo estadual

pretende alcançar, a fim de manter a saúde das contas

públicas.

Os parâmetros monetários que o Executivo utilizou

para guiar suas projeções foram uma inflação (medida

em termos de IPCA) de 3,5% e um crescimento do PIB

de 2,5% no próximo ano. Sendo assim, foi estipulado

Receitas Totais e Despesas Totais de R$ 48,0 bilhões e

R$ 52,2 bilhões, respectivamente, o qual geraria

Resultado Orçamentário deficitário no valor de R$ 4,2

bilhões. Vale ressaltar que nesse resultado fiscal estão

incluídas as despesas relacionadas à dívida com a

União, cujo pagamento está suspenso desde agosto de

2017 devido à uma liminar do Supremo Tribunal

Federal (STF). Além disso, as projeções do Resultado

Orçamentário para 2023 e 2024 também são

deficitárias, na ordem dos R$ 2,9 bilhões e R$ 2,2

bilhões, respectivamente.

Para o Resultado Primário, se estabelece para 2022,

um valor também deficitário de ordem de R$ 51,3

milhões, o que representaria 0,01% do PIB Estadual.

No entanto, nos anos de 2023 e 2024, o governo

projeta uma reversão nesse resultado, é estimado um

superávit de R$ 1,3 bilhão e R$ 2,2 bilhões,

respectivamente. Vale destacar que, o Resultado

Primário demonstra se o governo está ou não

realizando algum esforço fiscal para o pagamento do

serviço da dívida, uma vez que, a depender do

resultado, o governo reduz ou eleva o endividamento

do setor público.

Dessa forma, ao analisar esse comportamento fiscal

advindo das projeções do Resultado Primário para

2022 e os próximos anos, vê-se que o governo espera

uma movimentação otimista, devido à certas razões. A

primeira delas, é com relação ao movimento de alta da

arrecadação ocorrida ainda em 2021. Entre os meses de

janeiro e junho deste ano, o valor total do ICMS –

principal fonte de receita do estado – alcançou R$ 21,5

bilhões, segundo a Receita Estadual, o que representa

um aumento real de 20,63% com relação ao mesmo

período do ano passado. É esperado que a arrecadação

continue nesse patamar, mesmo que as projeções do

Estado considerem a redução da alíquota de ICMS

básica (atuais 18% para 17%) e dos combustíveis e

energia (atuais 30% para 25%).

A segunda razão é sobre o ambiente econômico

favorável, com a expectativa de uma forte elevação do

PIB do Estado devido a: (i) maior circulação de

pessoas por conta do avanço da vacinação; (ii) grande

produção agrícola em 2021; (iii) base de comparação

deprimida devida à estiagem de 2020 e a pandemia de

COVID-19. Além disso, a inflação está sob pressão

altista, o que faz com que o governo carregue consigo

uma fatia significativa do faturamento das empresas. O

Estado também espera receber os valores devidos de

ICMS da CEEE-D, privatizada ainda no mês de março.

Outra motivação está pelo lado das despesas. Para

2022, o Governo estipula que as Despesas Primárias

cheguem a um patamar de R$ 46,0 bilhões em valores

constantes, o que representa 9,1% do PIB. De janeiro a

abril de 2021, ocorreu um decréscimo real de 6,3%

nessa conta pública empenhada, resultado decorrente

da redução dos Gastos com Pessoal e Encargos

Sociais, em comparação com o mesmo período do ano

passado. Esse resultado, em parte, advém da Lei

Complementar nº 173/2020, que suspendeu a

promoção de concursos públicos para novos cargos,

bem como o chamamento de servidores públicos

aprovados em concursos anteriores. Nesse período,

também foi sancionado o programa Reforma RS, o

qual buscou reestruturar o funcionalismo estadual, em

todos os seus níveis de poderes, com exceção da

previdência militar.

Por todas essas razões, o Estado projeta uma

margem líquida de expansão nas despesas obrigatórias,

em 2022, no valor de R$ 641,4 milhões. Porém, não

devemos esquecer que a Lei Complementar nº

173/2020 se finda em 31 de dezembro de 2021 e que o

próximo ano é eleitoral. Dessa forma, é esperado um

número relativamente grande de reinvindicações de

muitas classes trabalhistas sobre o reajuste salarial,

como é o caso dos professores estaduais. Além disso,

nesse período de corrida eleitoreira, o governo torna-se

mais propenso a adotar medidas de caráter populista,

aproveitando-se da miopia política dos eleitores para

ganhar votos nas urnas.

Por fim, ressalta-se que todo esse ambiente

harmonioso do setor público criado na LDO para 2022

para o Resultado Primário, está sendo executado

dentro de um contexto em que não se paga a dívida

com a União, tanto é que, ao considerar esses valores,

o resultado fiscal orçamentário torna-se deficitário,

sem previsão de queda para os próximos anos. Devido

às razões já mencionadas, é de extrema importância

que o governo do estado adira ao Programa do Regime

de Recuperação Fiscal (RRF) e o Teto de Gastos, a fim

de barrar despesas que sejam onerosas e para que o

Estado adote medidas que ajudem no equilíbrio das

finanças públicas.

Resultados Fiscais para o RS – LDO 2022

Fonte: LDO/RS 2022.

Obs.: Receitas e Despesas sem Intraorçamentárias.

Resultado Primário e Orçamentário – LDO 

2022/RS

(Valores em milhões de R$ correntes)

2020 2021 LDO  2022 2023 2024

Receita Total 47.076 45.156 48.016

Despesa Total 47.846 48.715 52.212

Resultado Primário 2.349 190 -51 1.333 2.195

Resultado Orçamentário -597 -3.559 -4.199 -2.902 -2.169

http://www.fiergs.org.br/indicadores-e-estudos-economicos
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Os resultados da Sondagem Industrial do RS de

junho e do segundo trimestre de 2021 descrevem um

cenário positivo com crescimentos da produção e do

emprego e estoques ajustados. A falta/alto custo dos

insumos e das matérias-primas, porém, continuam

sendo um grande entrave. Na avaliação dos

empresários gaúchos, a demanda, o emprego e os

investimentos devem crescer nos próximos meses.

A Sondagem é uma pesquisa de opinião

empresarial realizada mensalmente pela FIERGS.

Nesta edição, foram consultadas 197 empresas gaúchas

entre os dias 1º e 13 de julho de 2021.

O índice da produção ficou em 51,5 pontos em

junho e o do número de empregados, em 53,7. Como

ambos ficaram acima de 50, revelaram avanços da

produção e do emprego em junho ante maio. O

emprego completou um ano de alta ininterrupta. Os

dados são mais significativos se considerado que as

sazonalidades do mês são negativas.

A alta da produção causou o avanço de 1,0 p.p. na

utilização da capacidade instalada (UCI) em junho,

para 75,0%. Apesar de se situar bem acima do nível

médio histórico do mês (68,4%), os empresários

consideraram a UCI abaixo do normal para junho. O

índice de UCI em relação à usual registrou 49,0

pontos. O nível está no usual quando o índice é de 50.

Os estoques de produtos finais, por sua vez,

cresceram ligeiramente na passagem de maio para

junho, em linha com o esperado pelas empresas. De

fato, o índice que mede os estoques em relação aos

planejado atingiu 50,3 pontos, muito próximo dos 50,

que indicam estoques ajustados ao planejado.

No bloco relativo ao segundo trimestre foram

questionados fatores relativos às condições financeiras

das empresas, além dos problemas enfrentados.

Os resultados demonstraram que não houve

alteração no nível de satisfação dos empresários com a

situação financeira (índice de 53,9 pontos)

relativamente ao primeiro trimestre, mesmo diante do

aumento da insatisfação com a margem de lucro

(índice de 46,7 pontos). Valores abaixo de 50 indicam

insatisfação e acima, satisfação. Também não houve

mudança na percepção negativa com relação ao acesso

ao crédito: o índice atingiu 44,1 pontos. Abaixo dos

50, indica acesso difícil. Importante destacar que os

empresários continuaram relatando um intenso

aumento nos preços das matérias-primas no segundo

trimestre, ainda que em nível inferior ao primeiro. O

índice de preços caiu de 83,0 (recorde) para 78,7

pontos no período. Nesse caso, valores acima de 50

indicam aumento e quanto mais distante, mais

disseminado entre as empresas.

De fato, a falta/alto custo da matéria-prima continua

sendo, de longe, o principal obstáculo da indústria

gaúcha no segundo trimestre. Mais do que isso: o setor

jamais enfrentou um problema tão disseminado, que

atingiu 75,1% empresas, terceiro recorde seguido de

assinalações. A elevada carga tributária, apontada por

31,5% das empresas, e a taxa de câmbio, por 31,0%,

foram o segundo e terceiro maiores desafios para as

empresas no segundo trimestre, enquanto a demanda

interna insuficiente foi o quarto obstáculo mais

assinalado, 19,8% dos entrevistados.

Passando para o campo das expectativas, todos

índices continuaram acima dos 50 pontos em julho, o

que significa que os industriais esperam avanço dos

negócios nos próximos seis meses. Aumentaram na

comparação com junho, os índices de demanda (de

58,3 para 60,4), de emprego (de 53,7 para 55,8) e de

compras de matérias-primas (de 55,3 para 58,0). Já o

índice de exportações recuou de 55,5 para 54,1 pontos.

Com o maior otimismo, os empresários mostraram

mais disposição para realizar investimentos nos

próximos seis meses. O índice de intenção de investir

atingiu 61,4 pontos em julho, maior valor desde março

de 2014, 2,1 acima de junho. O índice varia de zero a

100, quanto maior, maior a intenção, que, em julho,

atingiu 68,2% das empresas.

Indústria gaúcha ainda sofre fortes restrições na cadeia de suprimentos

Principais problemas
(Em % de respostas)

Fonte: FIERGS. Obs: A soma dos percentuais supera 100% devido à 

possibilidade de múltipla escolha.

Fonte: FIERGS. Obs: quanto maior o índice, maior a propensão a investir.

Índice de Intenção de Investir  
(Em pontos)

1º/2021 2º/2021

Falta ou alto custo da matéria-prima 74,4% 75,1%

Elevada carga tributária 33,9% 31,5%

Taxa de câmbio 39,0% 31,0%

Demanda interna insuficiente 15,4% 19,8%

Falta ou alto custo de trabalhador qualificado 13,9% 14,7%

Burocracia excessiva 11,8% 14,7%

Competição desleal 7,2% 11,7%

Falta ou alto custo de energia 7,7% 11,7%

Falta de capital de giro 10,8% 11,7%

Dificuldades na logística de transporte 9,7% 10,2%

Inadimplência dos clientes 10,8% 8,1%

Taxas de juros elevadas 5,6% 7,6%

Demanda externa insuficiente 6,2% 7,1%

Competição com importados 4,1% 5,6%

Insegurança jurídica 5,6% 5,6%

Falta de financiamento de longo prazo 3,6% 4,1%
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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 6,50

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*

❑ Atualizada a projeção para a Selic.

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

