
destaque negativo foram os 

caminhões que tiveram 

uma retração de 20,7%. 

 Os resultados positivos 

no mês de julho indicam 

um segundo semestre 

melhor do que o primeiro. 

As previsões são resultantes 

tanto das medidas 

indicadas pelo governo com 

o aumento das linhas de 

crédito e desonerações, 

como também  em função 

do período do ano. Segundo 

o presidente da Anfavea 

Luiz Moan, “ A segunda 

metade do ano terá mais 

dias úteis do que a primeira 

e, historicamente, este 

p e r í o d o  a p r e s e n t a 

desempenho superior. Além 

disso, acreditamos que as 

medidas anunciadas nos 

últimos dias trarão aumento 

de liquidez para a economia 

brasileira como um todo”. 

 

 Os dados do mês de julho 

publicados pela Anfavea 

(Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos 

Automotores)  indicam uma 

melhoria no desempenho do 

setor automotivo em relação a 

junho. Os resultados 

demonstram aumento nos 

indicadores de produção, 

exportação e licenciamento de 

veículos automotores em 

todos os segmentos no 

período, com exceção dos 

caminhões que diminuíram as 

exportações entre junho e 

julho em 19,4%, conforme a 

Tabela 1.  No total, houve um 

crescimento de 11,8% no 

licenciamento, 40,2% nas 

exportações e 17% na 

produção de automotores. 

 Os principais destaques 

entre as categorias foi o 

aumento da produção de 

caminhões entre junho e julho 

em 50,5% e nas exportações de 

veículos leves em 45% no 

mesmo período.  Os 

caminhões foram os maiores 

r e s p o n s é v e i s  p e l o 

c r e s c i m e n t o  d o s 

l i c e n c i a m e n t o s ,  c o m 

acréscimo de 17%. 

 Ape sa r  dos  bons 

resultados apresentados em 

relação a junho, no 

acumulado do ano, em 

relação ao mesmo período do 

ano anterior apresentou uma 

diminuição em todas as 

categorias analisadas, com 

destaque para as exportações 

que diminuíram 35,4% no 

total. A produção apresentou 

retração de 17,4% e o 

licenciamento de  8,6%. 

 Entre as categorias 

analisadas, no acumulado do 

ano destaca-se a diminuição 

de licenciamentos e 

exportações de ônibus em 

1 5 , 3 %  e  2 1 , 2 % 

r e s p e c t i v a m e n t e .  N a 

produção o principal 
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Tabela 1  
Licenciamento, Exportação e Produção de autoveículos no Brasil 

 Licenciamento Exportação Produção 

Unidades 
Variação (%) 
no mês 

Variação (%) 
acumulada 
jan/jul 

Variação (%) 
no mês 

Variação (%) 
acumulada 
jan/jul 

Variação (%) 
no mês 

Variação (%) 
acumulada 
jan/jul 

Total 11,8% -8,6% 40,2% -35,4% 17,0% -17,4% 

Veículos Leves 
11,6% -8,3% 45,0% -36,4% 15,7% -17,2% 

Caminhões 17,0% -13,6% -19,4% -17,9% 50,5% -20,7% 

Ônibus 11,5% -15,3% 14,9% -21,2% 12,9% -12,8% 

Fonte: Anfavea. Elaboração: Dieese—Subseção FTIM/RS-CUT 
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A produção industrial do Rio 

Grande do Sul no primeiro semestre em 

relação ao mesmo período de 2013 

apresentou queda tanto na indústria 

geral quanto na de transformação de 

3,9%, conforme a Tabela 2 A principal 

diminuição dentre os segmentos da 

indústria de transformação ocorreu na 

metalurgia, que apresentou queda de 

10% no período. Outros segmentos 

como fabricação de produtos de metal, 

exceto máquinas e equipamentos  

diminuiu 1,1% e fabricação de veículos 

automotores, reboques e carroceiras  

teve uma queda de 3%. O segmento de 

fabricação de máquinas e equipamentos, 

por sua vez apresentou variação 

positiva de 0,5%. 

Considerando a variação percentual 

acumulada nos últimos 12 meses, por 

outro lado, a indústria geral e de 

t ra n s fo rma çã o  a pre se n t a ra m 

crescimento de 2,4%, em relação ao 

período imediatamente anterior. O 

principal destaque positivo foi o de 

fabricação de veículos automotores, 

reboques e carrocerias, que apresentou 

crescimento de 10,5%, fabricação de 

máquinas e equipamentos teve crescimento 

de 7,5% e fabricação de produtos de metal, 

exceto máquinas e equipamentos cresceu 

1,6%. O segmento de metalurgia, diferente 

dos demais, apresentou decréscimo de 

4,2%. Os indicadores positivos no 

acumulado 12 meses refletem o bom 

desempenho apresentado pela produção 

industrial gaúcha em 2013. 

Quanto aos resultados regionais, 12 dos 

14 locais analisados pela Pesquisa 

Industrial Mensal (PIM), apresentaram 

queda na produção industrial no resultado 

mensal de junho em relação a maio, 

conforme a Tabela 3. O principal destaque 

foi o Amazonas com queda de 9,3% e 

Paraná,  -7,5%. O Rio Grande de Sul 

apresentou queda de 2,3% neste período. 

Os Estados de Espírito Santo, Rio de 

Janeiro e Goiás apresentaram resultados 

positivos, de 3,5%, 5,4% e 0,4% 

respectivamente.  O total do Brasil fechou 

em queda de 1,4%. 

Tabela 2– Produção Física Industrial segundo atividades industriais—Rio Grande do Sul—

Tabela 3 -Indicadores conjunturais da indústria—Resultados Regionais—jun2014 

Atividades industriais 
Variação percentual 
acumulada no ano 

(%) 

Variação percentual 
acumulada nos últimos 

12 meses (%) 

Indústria geral -3,9 2,4 

Indústrias de transformação -3,9 2,4 

Metalurgia -10 -4,2 

Fabricação de produtos de metal, 
exceto máquinas e equipamentos 

-1,1 1,6 

Fabricação de máquinas e 
equipamentos 

0,5 7,5 

Fabricação de veículos 
automotores, reboques e 
carrocerias 

-3 10,5 

Fonte: Pesquisa Industrial Mensal - Pessoa Física, IBGE 

Elaboração: Dieese - Subseção FTIM-RS/CUT 

Indicadores Conjunturais da Indústria Resultados Regionais - Junho / 2014 - 

Locais 

Taxa de Variação (%) 

Jun 14/ Mai 14 (*) Acumulado Jan-Jun 

Amazonas -9,3  1  

Pará -2  14,4  

Região Nordeste -4,4  -0,1  

Ceará -5,4  -1,5  

Pernambuco -7,4  3,7  

Bahia -1,1  -4,5  

Minas Gerais -1,7  -0,9  

Espírito Santo 3,5  -2  

Rio de Janeiro 5,4  -3,9  

São Paulo -1  -5  

Paraná -7,5  -4,3  

Santa Catarina -4  -1,7  

Rio Grande do Sul -2,3  -3,9  

Mato Grosso -  0,4  

Goiás 0,4  0,8  

Brasil -1,4  -2,6  

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria 

 (*) Com ajuste sazonal     
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saldo negativo de 48 e 449 

trabalhadores. 

Por outro lado, em relação ao 

mês de maio houve uma diminuição 

de 1370 postos de trabalho, com 

retração em todos os segmentos.  Os 

piores resultados foram 

apresentados pela indústria do 

material de transporte, com retração 

de 755 postos de trabalho e  

indústria mecânica que diminuiu em 

327.  

No comparativo com ano 

anterior houve uma substancial 

diminuição nos postos de trabalho 

criados, tanto em relação a junho 

O saldo dos trabalhadores 

metalúrgicos do Rio Grande do Sul 

no primeiro semestre de 2014  foi 

positivo em 694 postos de trabalho. 

Ou seja durante o período, as 

empresas metalúrgicas contrataram 

mais trabalhadores do que 

demitiram., conforme a Tabela 4. 

Ao analisar os segmentos, a 

indústria mecânica foi a que 

apresentou o maior saldo com 778 

postos criados, a metalúrgica criou 

413 novos postos no período. Já as 

indústrias do material elétrico e de 

comunicações e a de material de 

transportes demitiram mais do que 

contrataram, permanecendo com 

como no acumulado do primeiro 

semestre de 2013. Em relação a junho de 

2013, o saldo de contratações e demissões 

era de 1760 postos criados, enquanto 

neste ano o saldo total permaneceu 

negativo em 1370. 

Estes resultados são compatíveis 

com a retração da produção industrial no 

primeiro semestre de 2014, influenciada 

pelos baixos índices de confiança dos 

empresários, além da alta taxa de juros e 

câmbio valorizado. O segundo semestre 

de 2014, no entanto tende a estabilizar a 

situação,  em resposta as medidas do 

governo facilitando o crédito e as 

desonerações para o segmento.   

Saldo de trabalhadores Metalúrgicos do Rio Grande do Sul foi positivo no semestre, apesar 

de recuar em junho. 

No acumulado de janeiro a junho,  

houve uma retração na produção 

industrial em 10 locais pesquisados pelo 

IBGE, com principal destaque para São 

Paulo, com queda de 5%. O Pará foi o 

local que apresentou maior avanço no 

período, com crescimento de 14,4%. Em 

relação ao Brasil, houve um queda de 

2,6% no período. 

Os resultados negativos 

brasileiros foram puxados 

principalmente  pela queda na 

produção dos bens de consumo 

duráveis, que recuaram 8,6% e 

bens de capital, que tiveram queda 

de 8,3% no acumulado de janeiro a 

junho. Bens de consumo 

semiduráveis e não duráveis 

cresceram 0,3% no período. 

 

“Os resultados negativos brasileiros 

foram puxados principalmente  pela 

queda na produção dos bens de consumo 

duráveis, que recuaram 8,6% e bens de 

capital, que tiveram queda de 8,3% no 

acumulado de janeiro a junho” 

Tabela 4—Saldo de trabalhadores metalúrgicos por segmentos 

Fonte: Caged—Ministério do Trabalho e Emprego 

Elaboração Dieese—FTIM-RS/CUT 

Segmentos 
Junho jan-jun 

2013 2014 2013 2014 

Indústria metalúrgica              577  -      112         3.608           413  

Indústria mecânica              471  -      327         5.150           778  

Indústria do material elétrico e de 
comunicações 

               79  -      176            663  -         48  

Indústria do material de transporte              579  -      755         7.497  -       449  

Total           1.706  -   1.370       16.918           694  
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Indicador Abrangência Período Base de Comparação Valores

PIB RS Rio Grande do Sul 1o Trimestre Variação % mesmo período ano anterior 3,2

   Agropecuária Rio Grande do Sul 1o Trimestre Variação % mesmo período ano anterior 6,4

   Indústria Rio Grande do Sul 1o Trimestre Variação % mesmo período ano anterior 1,5

   Serviços Rio Grande do Sul 1o Trimestre Variação % mesmo período ano anterior 3,1

Taxa de Desemprego Região Metropolitana POA Junho Percentual % do mês 5,7

Inflação Geral

   IGP-M/FGV Brasil jul-14 Variação % acumulado 12 meses 5,32%

   IGP-DI/FGV Brasil jul-14 Variação % acumulado 12 meses 5,05%

   IPC/FIPE Brasil jul-14 Variação % acumulado 12 meses 5,38%

   IPCA/IBGE Brasil jul-14 Variação % acumulado 12 meses 6,50%

   ICV/DIEESE São Paulo jul-14 Variação % acumulado 12 meses 6,81%

INPC/IBGE Brasil jul-14 Variação % acumulado 12 meses 6,33%

Cesta Básica

Região Metropolitana de 

Porto Alegre jul/14
Variação % acumulada 12 meses

6,74

jul/14 Valor mensal R$ 330,69

Restaurante

Região Metropolitana de 

Porto Alegre
jul/14 Variação % acumulada 12 meses

12,42

jul/14 Valor mensal R$ 14,75

Creche

Região Metropolitana de 

Porto Alegre
jul/14 Variação % acumulada 12 meses

12,16

jun/14 Valor mensal R$ 704,94

Câmbio - Venda média mês Brasil jul/14 Variação % acumulada 12 meses -1,22

jul/14 Valor médio mensal R$ 2,22

Piso Regional RS- Faixa IV Rio Grande do Sul Reajuste % 12.73

Valor Nominal R$ 943,98

Salário Mínimo Nacional Brasil Reajuste % 6,78

Valor Nominal R$ 724

Salário Mínimo Necessário Brasil jul/14 Valor Nominal R$ 2.915,07  

Atividade Econômica

Inflação

Câmbio

Salário Mínimo e Piso Regional


