
 Os dados divulgados pela 

Pesquisa Industrial Mensal—

PIM realizada pelo IBGE 

demonstram uma recuperação 

da produção industrial no mês 

de julho em relação ao mês 

anterior, tanto no Brasil como 

no Rio Grande do Sul. Os dados 

gerais da indústria indicam um 

crescimento no Brasil de 0,7%. 

Quanto ao Rio Grande do Sul 

houve um crescimento de de 

1,5% no mesmo período, 

conforme pode ser verficado no 

Gráfico 1.  

 Além do estado gaúcho, das 

regiões analisadas pelo IBGE 

oito apresentaram resultados 

positivos, com destaque para o 

estado do Amazonas que 

cresceu 16,1%. Os estados do 

Paraná, São Paulo e Goiás 

apresentaram resultados 

negativos em –0,8%, -1,2% e –

2,2% respectivamente. 

 Analisandos os resultados 

brasileiros, entre as grandes 

categorias econômicas, as que 

a p r e s e n t a r a m  m a i o r e s 

crescimentos nos dados 

mensais foram o bens de 

capital, com aumento de 16,7% 

e os bens de consumo duráveis 

com elevação de 20,3%. 

S o m e n t e  o s  b e n s 

intermediários apresentaram 

queda equivalente a –0,3% no 

período. 

 Os resultados apresentados 

pela indústria em julho apesar 

de positivos não apontam uma 

recuperação sustentada do 

setor. Isto porque, é a 

primeira elevação após um 

período de cinco me- 
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Tabela 1  
Indicadores Conjunturais da Indústria Segundo Grandes Categorias Econômicas—julho 2014 

Fonte: IBGE—PIM. Elaboração: Dieese—Subseção FTIM/RS-CUT 

ses consecutivos de queda. 

Assim, no ano, a indústria 

brasileira acumulou queda de 

–2,8%, e nos 12 meses houve 

uma retração de –1,2%. 

    Esses resultados devem-se 

entre outros fatores à queda 

na produção industrial 

relativa aos dias da Copa do 

Mundo, em que diversas 

unidades fabris realizaram 

paralisações. Aliado a esse 

fator, somam-se a baixa 

confiança do empresariado e 

o encarecimento do crédito.   

Gráfico 1 - Variação da produção industrial—jul/jun 2014—Regiões Brasil 

Fonte: IBGE– PIM Regional. Elaboração: FTIM/RS– CUT 
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 Bens de Capital 16,7 -7,8 -0,1 

 Bens Intermediários -0,3 -2,5 -1,8 

 Bens de Consumo 7,1 -2 -0,8 

  Duráveis 20,3 -9 -5,1 

  Semiduráveis e Não Duráveis 0,7 0,4 0,6 

Indústria Geral 0,7 -2,8 -1,2 



PIB apresenta crescimento no semestre, porém recua no resultado trimestral no Brasil e 

no Rio Grande do Sul  
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Os resultados do Produto Interno 

Bruto (PIB) trimestral divulgados pelo 

IBGE e pela FEE demonstram um 

crescimento do PIB no primeiro semestre 

de 2014 em relação ao mesmo período de 

2013 no país e no Estado. Em relação ao 

Brasil, houve um crescimento de 0,5% no 

semestre, este foi alavancado 

principalmente pela agropecuária e 

serviços. A indústria foi o segmento que 

apresentou maior queda (-1,4%), com 

destaque negativo para a indústria de 

transformação (-3,1%) e contrução civil (-

4,9%). O comércio também apresentou 

recuo de (-0,2%). 

Quanto ao Rio Grande do Sul, os 

resultados do primeiro semestre foram 

positivos em 0,1%,. Entre os responsáveis 

pelo crescimento estão serviços e 

comércio, que apresentaram crescimento 

de 1,5% e 1,0% respectivamente. Os 

demais setores apresentaram queda no 

primeiro semestre, com destaque para a 

indústria da construção civil que recuou 

(-4,6%), a indústria de transformação 

também apresentou queda importante 

de (-3,1%). Mesmo o setor agropecuário 

apresentou queda no primeiro semestre 

do ano no Estado, em um patamar de (-

2,3%). 

Os resultados do fraco crescimento 

econômico no Brasil e no Rio Grande do 

Sul no primeiro semestre do ano foram 

reflexo principalmente dos resultados 

negativos do segundo trimestre de 2014. 

O PIB do Brasil no segundo trimestre, em 

relação a 2013 recuou (-0,9%), com principal 

destaque negativo para a indústria (-3,4%) e, 

entre os segmentos a indústria de 

transformãção (-5,5%) e da construção civil (-

8,7%). O comércio no mesmo período recuou 

(-2,4%). Somente o setor de serviços 

apresentou crescimento de 0,2%. 

O Rio Grande do Sul acompanhou o 

desempenho Brasileiro no segundo trimestre 

com uma queda de (-2,4%) no PIB trimestral. 

Os principais destaques negativos foram os 

setores Agropecuário, com um recuo de (-

6,7%) e a indústria (-6,3%). Dentre os setores 

da indústria destacam-se negativamente a 

contrução civil (-8,5%) e a indústria de 

transformação  (-7,2%). O comércio também 

fechou em queda de (-0,9%). 

Conforme pode ser visualizado no Gráfico 

2 que demonstra os resultados do PIB 

trimestral do Rio Grande do Sul houve um 

recuo importante no segundo trimestre de 

2014 em relação ao mesmo período do ano 

anterior. O resultado negativo, no entanto 

quebra uma série de quatro trimestres que 

apresentavam crescimento deste indicador, 

Tabela 2– PIB Trimestral Brasil e Rio Grande do Sul (Variação %) 

Gráfico 2—Variação (%) do PIB Trimestral em relação ao mesmo trimestre do ano anterior —RS 

Fonte: IBGE– Contas Nacionais Trimestrais; FEE—Núcle de Contas Regionais. Elaboração: Dieese Subseção FTIM/

RS-CUT 
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PIB 0,5  -0,9    0,1 -2,4 

Agropecuária 1,2  0    -2,3 -6,7 

Indústria -1,4  -3,4    -2,4 -6,3 

  Transformação -3,1  -5,5    -3,1 -7,2 

  Construção civil -4,9  -8,7    -4,6 -8,5 

Serviços 1,1  0,2    1,5 0,1 

   Comércio -0,2  -2,4    1,0 -0,9 
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Material Elétrico e de Comunicações 

acumulam saldo negativo em 322 e 100 

empregos. 

É o quinto mês consecutivo em 

que o saldo dos trabalhadores 

metalúrgicos permanece negativo. O 

que reflete nos resultados anuais, em 

que há um acumulado de -2366 

empregos. O segmento que apresentou 

maior destaque negativo neste período 

é também Indústria do Material de 

Transportes, com uma queima de 2205 

postos de trabalho. 

Apesar do cenário negativo, a 

produção da indústria automobolística 

no país, carro chefe da indústria 

nacional, vêm apresentando 

recuperação no segundo semestre do 

O saldo de empregos 

metalúrgicos do Rio Grande do Sul 

no mês de agosto foi negativo em 

1901 trabalhadores segundo dados do 

CAGED, divulgados pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego. O saldo de 

trabalhadores negativo indica que 

durante o mês houve mais demissões 

do que admissões, o que ocorreu em 

todos os segmentos metalúrgicos 

analisados. 

Os principais segmentos 

responsáveis pelo resultado 

desfavorável foram a Indústria do 

Material de Transporte, que 

apresentou saldo negativo em 1003, 

seguido da Indústria Mecânica com 

recuo de 476 empregos. Os 

segmentos Indústria Metalúrgica e do 

ano. Em Agosto houve um crescimento de 

5,3% na fabricação de autoveículos em 

relação a julho segundo dados da 

Anfavea.  

Ainda que o resultado da produção de 

autoveículos tenha sido positivo em 

agosto o presidente da Anfavea Luiz 

Moan afirma que ficou aquém das 

expectativas pois o mercado reagiu mais 

em razão de questões políticas do que em 

relação a atividade econômica. Ele afirma 

que as discussões e acontecimentos no 

âmbito político afetam na confiança dos 

empresários e consumidores. 

Na contramão deste ambiente de 

incertezas e queima de postos de 

trabalho, a empresa AGCO anunciou 

investimentos no montante de R$18 

milhões para a construção da fábrica GSI, 

empresa especializada em 

armazenamento de grãos. A unidade será 

erguida em Passo Fundo e deve iniciar as 

suas operações ainda em 2014, segundo 

divulgado na Carta da Anfavea de 

setembro. 

 

 

Saldo de empregos Metalúrgicos do Rio Grande do Sul é negativo em agosto e no 

acumulado de 2014 

ainda que este venha perdendo o fôlego a 

partir do terceiro trimestre de 2013. 

Uma das causas apontadas para o fraco 

desempenho no segundo trimestre de 2014, 

conforme já colocado, foi o número de dias 

úteis reduzido em função dos dias de jogos 

da Copa do Mundo. Além disso, a tendência 

de recuo do desempenho da produção 

interna é acompanhada pelo fraco 

desempenho de importantes 

economias do mundo no mesmo 

período. 

No segundo trimestre do 2014 

houve uma estagnação em 18  países 

que compõe a Zona do Euro. Entre as 

principais, a Alemanha recuou 0,2% e 

a França manteve-se estagnada. O 

Japão também apresentou queda de 

1,7% no mesmo perído.   

 

A tendência de recuo do 

desempenho da produção interna é 

acompanhada pelo fraco desempenho 

de importantes economias do mundo. 

Tabela 3—Saldo de trabalhadores metalúrgicos do Rio Grande do Sul por segmentos  

Fonte: Caged—Ministério do Trabalho e Emprego  Elaboração Dieese—FTIM-RS/CUT 

Subsetor ago/14 Ano 

Indústria metalúrgica -322 -29 

Indústria mecânica -476 56 

Indústria do material elétrico e de comunicaçoes -100 -188 

Indústria do material de transporte -1003 -2205 

Total -1901 -2366 
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Contate-nos  

www.dieese.org.br 

Escritório Regional do Rio Grande do Sul 

Av. Júlio de Castilhos, 596—8and, cj 809—Centro -Porto 

Alegre/RS 

Fone: (51)3211-4177—Fax3211-4303 

Indicador Abrangência Período Base de Comparação Valores

PIB RS Rio Grande do Sul 2oTrimestre Variação % mesmo período ano anterior -2,4

   Agropecuária Rio Grande do Sul 2oTrimestre Variação % mesmo período ano anterior -6,7

   Indústria Rio Grande do Sul 2oTrimestre Variação % mesmo período ano anterior -6,3

   Serviços Rio Grande do Sul 2oTrimestre Variação % mesmo período ano anterior 0,1

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

Inflação Geral

   IGP-M/FGV Brasil ago-14 Variação % acumulado 12 meses 4,89%

   IGP-DI/FGV Brasil ago-14 Variação % acumulado 12 meses 4,64%

   IPC/FIPE Brasil ago-14 Variação % acumulado 12 meses 5,50%

   IPCA/IBGE Brasil ago-14 Variação % acumulado 12 meses 6,51%

   ICV/DIEESE São Paulo ago-14 Variação % acumulado 12 meses 6,73%

INPC/IBGE Brasil ago-14 Variação % acumulado 12 meses 6,35%

Cesta Básica

Região Metropolitana de 

Porto Alegre ago/14
Variação % acumulada 12 meses

4,54

ago/14 Valor mensal R$ 325,64

Restaurante

Região Metropolitana de 

Porto Alegre
ago/14 Variação % acumulada 12 meses

12,88

ago/14 Valor mensal R$ 14,81

Creche

Região Metropolitana de 

Porto Alegre
ago/14 Variação % acumulada 12 meses

12,16

ago/14 Valor mensal R$ 704,94

Câmbio - Venda média mês Brasil ago/14 Variação % acumulada 12 meses -3,19

ago/14 Valor médio mensal R$ 2,27

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 ago/14 Valor Nominal R$ 2.861,55                                       

Atividade Econômica

Inflação

Câmbio

Salário Mínimo e Piso Regional


