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Região Sul

A economia no Sul ainda não apresenta retomada 
consistente da atividade, a exemplo do observado 
para a média nacional, tendo os indicadores setoriais 
mostrado oscilações ao longo dos últimos meses. 
Nesse contexto, o comércio, o emprego e o crédito 
evoluíram positivamente no trimestre encerrado 
em novembro, enquanto a indústria e o setor de 
serviços assinalaram retrações. Na ausência de 
reação disseminada, o IBCR-S manteve ritmo lento de 
expansão no trimestre finalizado em novembro, 0,3%, 
relativamente ao trimestre encerrado em agosto, 
dados dessazonalizados. 

Dentre os componentes da demanda, o comércio vem 
respondendo positivamente à melhora do quadro 
macroeconômico, refletindo, sobretudo a evolução 
benigna do emprego, da inflação e das condições 
de crédito. Na margem, o setor se beneficiou ainda 
do efeito da Black Friday6 e da liberação de recursos 
extraordinários do Programa de Integração Social 
(PIS)/Programa de Formação de Patrimônio do 
Servidor Público (Pasep). As vendas do varejo 
ampliado cresceram 2,0% no trimestre encerrado em 
novembro, após alta de 2,8% no finalizado em agosto, 
com destaque para materiais de construção (3,3%), 
segundo dados dessazonalizados da PMC do IBGE. 
Dados de licenciamento de automóveis e comerciais 
leves – antecedentes das vendas do segmento – 
disponíveis até dezembro, sugerem continuidade de 
recuperação das vendas com aumento de 1,1% no 
quarto trimestre, em relação ao trimestre anterior, 
dados dessazonalizados da Fenabrave. Os bons 
resultados dos últimos meses mantiveram o otimismo 
dos empresários do comércio no quarto trimestre – o 
Icec da CNC atingiu 107,3 pontos7 no período.

Os serviços não financeiros assinalaram oscilações 
nos resultados trimestrais ao longo de 2017. Entre 
setembro e novembro, houve retração de 1,0% no 
volume de serviços, anulando parcialmente a elevação 
de 1,7% ocorrida entre junho e agosto, segundo dados 
dessazonalizados da PMS do IBGE. Destacaram-se, na 

5

6/ Evento de vendas promocionais, cuja sazonalidade ainda não foi capturada integralmente pelos modelos de correção.
7/ 100 pontos indicam neutralidade.
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Gráfico 5.2 – Comércio, serviços e indústria – Sul  
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pesquisa, os desempenhos negativos nos segmentos 
de informação e comunicação e de transportes, que 
reverteu trajetória, após três trimestres consecutivos 
de alta, refletindo, em parte, o menor dinamismo 
observado para a atividade industrial no período.

O mercado de trabalho formal apresentou melhora 
dos indicadores nos três estados da região, 
especialmente para o setor terciário. No trimestre 
finalizado em novembro, foram gerados 47,2 mil 
empregos, ante extinção de 2,9 mil em igual período 
de 2016, de acordo com o Caged/MTb, destacando-
se a criação de vagas no comércio varejista, reflexo 
das contratações sazonais. Esse bom desempenho 
repercutiu no nível de emprego formal, que cresceu 
0,2% no trimestre finalizado em novembro, primeira 
expansão, em bases trimestrais, desde fevereiro de 
2016, dados dessazonalizados. 

A continuidade da evolução favorável do emprego 
levou a taxa de desocupação do terceiro trimestre 
a situar-se no mesmo patamar de igual período de 
2016, 7,9%, 0,5 p.p abaixo da registrada no segundo 
trimestre de 2017. Na margem, a evolução decorreu 
de variações de 0,2% na força de trabalho e de 0,7% 
na população ocupada, de acordo com dados da 
PNAD Contínua do IBGE. Na passagem do segundo 
para o terceiro trimestre, o rendimento médio real 
aumentou 1,0%, resultado que, aliado ao crescimento 
da ocupação, resultou em avanço de 1,7% da massa 
salarial real no período.

O mercado de crédito evoluiu favoravelmente no 
trimestre encerrado em novembro, totalizando saldo 
das operações em R$557,4 bilhões8, acréscimo de 
1,6% no período. O estoque de crédito para pessoas 
físicas cresceu 2,3%, sobressaindo os financiamentos 
rurais, imobiliários e cartão de crédito à vista. O 
crédito para pessoas jurídicas avançou 0,6% no 
trimestre e teve como principal destinação as 
empresas do comércio atacadista, exceto veículos e 
motocicletas. Em doze meses, o saldo total avançou 
1,6% em novembro, após alta de 0,8% em agosto, 
evolução que refletiu o crescimento mais consistente 
no segmento de pessoa física e arrefecimento na 
queda no crédito corporativo. 

No âmbito dos indicadores de oferta, os resultados 
positivos da agricultura favoreceram a economia da 
região em 2017, o que tende a não se repetir em 
2018, considerando as projeções iniciais para essa 
safra. O cultivo de grãos resultou em 84 milhões de 

8/ Consideram-se operações acima de R$ 1 mil.
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Gráfico 5.5 – Evolução do saldo das operações de 
crédito – Sul1/

Variação em 12 meses – %

1/ Operações com saldo superior a R$ 1 mil.

Tabela 5.1 – Produção agrícola – Sul

Itens selecionados
Em mil toneladas

Discriminação Pesos1/ Produção2/    Variação %

2017 2017/2016 2018/20173/

Grãos 73,2 83 982 14,4 -7,0

   Soja 45,4 40 992 15,9 -2,9

   Milho 11,9 27 483 30,0 -23,2

   Arroz (em casca) 9,3 10 031 15,8 -4,7

   Trigo 3,6 3 629 -40,7 51,8

   Feijão 2,5  950 18,5 8,2

Outras lavouras

   Fumo 7,8 855 28,1 -3,4

   Cana-de-açúcar 3,7 46 605 -4,1 n.d.

   Mandioca 2,8 4 556 -15,1 n.d.

   Maçã 1,7 1 246 19,9 n.d.

   Uva 1,5 1 079 116,2 n.d.

Fonte: IBGE

1/ Por valor da produção – PAM 2016.

2/ Estimativa segundo o LSPA de dezembro de 2017.

3/ Estimativa do 3º Prognóstico para a safra de 2018, LSPA dezembro/2017.
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toneladas em 2017, conforme LSPA de dezembro, 
do IBGE (34,9% da produção nacional), elevando-
se 14,4% em relação à de 2016. Destacaram-se os 
crescimentos nas colheitas de soja, milho, arroz e 
feijão. Para 2018, o terceiro prognóstico de safra, do 
IBGE, estima recuo de 7,0% na produção de grãos, 
ressaltando as quebras de 23,2% nas safras de milho, 
4,7% de arroz e 2,9% de soja.

A produção industrial recuou 0,8% no trimestre 
finalizado em novembro, após avanço de 1,0% 
no trimestre anterior, de acordo com dados 
dessazonalizados da PIM-PF do IBGE, comportamento 
consistente com o processo de ajuste de estoques e 
com a recuperação heterogênea da atividade entre 
os distintos ramos. A maior produção de automóveis 
no período mitigou a retração da atividade fabril, 
que refletiu as quedas na fabricação de produtos 
alimentícios, máquinas e equipamentos e derivados 
de petróleo e biocombustíveis. Apesar de oscilar 
na margem, a produção industrial nos últimos doze 
meses encerrados em novembro cresceu 3,3%. Essa 
perspectiva de melhora da atividade transpareceu no 
otimismo dos empresários industriais – o Icei somou 
58,3 pontos9 no quarto trimestre. 

O comércio internacional da região apresentou 
superavit de US$10,4 bilhões em 2017, segundo o 
MDIC, melhor resultado desde 2007.  Em relação 
a 2016, o saldo positivo cresceu 8,2%, sustentado, 
sobretudo, por ampliações no quantum transacionado. 
Houve incrementos de 12,8% nas exportações (3,4% 
nos preços e 9,1% na quantidade), destacando-se os 
embarques de soja, carne de frango e automóveis. As 
importações aumentaram 14,3% em 2017 (9,1% no 
quantum e 4,7% nos preços), após três anos de queda, 
com ênfase nas aquisições de óleos combustíveis, 
automóveis e naftas. 

Na esfera fiscal, o deficit nominal consolidado da 
região assinalou R$4,2 bilhões em doze meses até 
novembro de 2017, 53,3% inferior ao observado 
no exercício de 2016. Haja vista a redução de 19,8% 
do superavit primário no período, o desempenho 
nominal refletiu a menor apropriação de juros em 
virtude da renegociação do pagamento de encargos 
da dívida contraída com a União e da menor variação 
do índice de preços.  A dívida líquida regional passou 
de R$106,0 bilhões em dezembro de 2016 para 
R$106,8 bilhões em novembro de 2017. 

9/ 50 pontos indicam neutralidade.

Tabela 5.2 – Produção industrial – Sul

Geral e setores selecionados
Variação % no período

Discriminação Pesos1/ 2017

Ago2/ Nov2/ 12 meses

Indústria geral 100,0 1,0 -0,8 3,3

   Produtos alimentícios 19,7 1,3 -1,6 0,7

   Veículos, reboques e carrocerias 13,6 -4,4 11,2 10,2

   Máquinas e equipamentos 8,8 -1,1 -5,2 15,3

   Deriv. petróleo e biocombustíveis 8,3 4,6 -3,6 -5,8

   Outros produtos químicos 5,7 2,3 -2,8 -0,4

Fonte: IBGE

1/ Ponderação de atividades no VTI, conforme a PIA 2010/IBGE.

2/ Variação relativa aos trimestres encerrados nos períodos t e t-3. Dados

    dessazonalizados.

Tabela 5.3 – Comércio exterior – Sul

Janeiro-dezembro

US$ milhões

Discriminação 2016 2017 Var. %

Exportações 39 353 44 390 12,8

   Básicos 19 026 21 539 13,2

   Industrializados 20 327 22 851 12,4

      Semimanufaturados 3 778 4 167 10,3

      Manufaturados 16 549 18 684 12,9

Importações 29 774 34 024 14,3

   Bens de capital 3 764 4 090 8,7

   Bens intermediários 18 880 20 684 9,6

   Bens de consumo 4 966 5 941 19,6

   Combustíveis 2 164 3 308 52,9

Saldo comercial 9 579 10 366 8,2

Fonte: MDIC/Secex 

Tabela 5.4 – Dívida líquida e necessidades de

financiamento – Sul1/

R$ milhões

UF Dezembro de 2016 Novembro de 2017

Dívida Fluxos 12 meses Dívida2/ Fluxos 12 meses

Primário Nominal3/ Primário Nominal3/

PR 16 974 -1 416  357 12 322 -2 494 -1 375

RS 76 545  430 7 585 81 546  972 4 205

SC 12 440 - 476  968 12 897  350 1 327

Total (A) 105 960 -1 461 8 910 106 766 -1 172 4 157

Brasil4/ (B) 766 579 -1 791 75 866 773 348 -16 248 33 210

(A/B) (%) 13,8 81,6 11,7 13,8 7,2 12,5

1/ Por UF, totalizando gov. estadual, capital e principais municípios. Dados 

    preliminares.

2/ A dívida líquida no momento t+1 é a dívida no momento t, mais o resultado 

nominal e o resultado de outros fluxos.

3/ O resultado nominal é a soma dos juros com o resultado primário. 

4/ Refere-se à soma de todas as regiões.
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Em relação à inflação, o IPCA na região10 aumentou 
1,14% no quarto trimestre, após variar 0,61% no 
trimestre anterior. Esse aumento é explicado, 
principalmente, pelo comportamento dos preços 
livres, que variaram 0,77% ante -0,47% no período 
anterior, influenciados pela aceleração dos preços de 
bens industrializados e de alimentação. No ano, o IPCA 
acumulou taxa de 2,96%, após registrar 5,75% em 
2016. Essa evolução favorável, repercutindo a variação 
dos preços livres que passou de 6,45% em 2016 para 
1,05% em 2017, foi influenciada, sobremaneira, pela 
deflação de produtos alimentícios. A maior pressão 
ocorreu nos preços monitorados, com variação 
3,53 p.p. maior do que em 2016, e que refletiu, em 
especial, os reajustes em gasolina e energia elétrica 
residencial. O comportamento benigno da inflação é 
corroborado pela menor disseminação dos reajustes 
de preços – o índice de difusão passou de 59,1% em 
2016 para 49,1% em 2017, consideradas as médias 
de doze meses. 

Prospectivamente, observam-se condições para a 
expansão econômica da região nos próximos meses. 
O efeito cumulativo da queda dos juros, a melhora 
no crédito para pessoas físicas, a redução do nível de 
endividamento e a retomada do mercado de trabalho 
são fatores que deverão continuar impulsionando 
o consumo das famílias. No segmento corporativo, 
além das condições monetárias positivas, a redução 
de estoques e a retomada da produção, em cenário 
de elevado grau de ociosidade, deverão impactar 
positivamente os investimentos para manutenção e 
reposição de equipamentos.
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Tabela 5.5 – IPCA – Sul

Variação % no período

Discriminação Pesos1/ 2017

III Tri IV Tri Ano

IPCA 100,0 0,61 1,14 2,96

  Livres 75,2 -0,47 0,77 1,05

    Alimentação no domicílio 15,9 -3,37 0,12 -4,89

    Bens industrializados 25,2 -0,21 1,01 0,89

    Serviços 34,0 0,75 0,86 4,21

  Monitorados 24,8 4,12 2,33 9,23

  Principais itens

    Alimentação 24,7 -2,16 0,33 -1,96

    Habitação 15,8 2,46 1,52 6,08

    Artigos de residência 4,3 -0,40 -0,39 -1,49

    Vestuário 6,5 -0,69 1,59 1,62

    Transportes 18,8 3,53 2,55 5,25

    Saúde 11,9 0,80 0,77 6,34

    Despesas pessoais 10,4 1,02 1,07 3,90

    Educação 4,2 0,26 0,55 7,38

    Comunicação 3,5 0,03 0,90 2,69

Fonte: IBGE

1/ Referentes a dezembro de 2017.

10/ Calculada com base nos pesos e variações dos subitens que compõem o IPCA das regiões metropolitanas de Porto Alegre e de 
Curitiba, ponderados pelos pesos destas regiões na composição do IPCA nacional.



Janeiro  2018  \  Banco Central do Brasil  \  Boletim Regional  \  51

5.1 − Paraná

A economia paranaense vem mostrando recuperação 
significativa da atividade econômica. O PIB estadual 
expandiu 2,9% no terceiro trimestre de 2017 e 2,1% 
nos três primeiros trimestres do ano, em relação a 
iguais intervalos de 2016, de acordo com o Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 
Social (Ipardes). Na análise trimestral, registrou-se 
crescimento no valor adicionado da agropecuária 
(11,1%), indústria (2,5%), serviços (2,1%) e na 
geração de impostos (3,1%). Dados mais recentes 
evidenciaram, na margem, acomodação no ritmo 
da retomada econômica. O IBCR-PR avançou 0,1% 
no trimestre finalizado em novembro, em relação 
ao encerrado em agosto, quando crescera 0,7%, 
segundo dados dessazonalizados. 

No âmbito da demanda, os indicadores evoluem 
de modo consistente com o cenário de retomada, 
que admite variações de intensidade e oscilações 
na margem. O volume de vendas do comércio 
ampliado aumentou 0,8% no trimestre encerrado 
em novembro (4,3% no finalizado em agosto), 
com destaque para o segmento de livros, jornais, 
revistas e papelaria, e outros artigos de uso pessoal 
e doméstico – dados dessazonalizados da PMC do 
IBGE. A desaceleração observada na passagem 
do trimestre repercutiu a queda nas vendas de 
veículos, motos, partes e peças. Contudo, incluindo 
dezembro, o licenciamento de automóveis e veículos 
comerciais leves – indicador de vendas no setor 
– aumentou 0,9% no quarto trimestre, mantendo 
trajetória positiva, segundo dados dessazonalizados 
(Federação Nacional da Distribuição de Veículos 
Automotores – Fenabrave). Após três trimestres 
em recuperação expressiva, o volume de serviços 
decresceu 2,5% no período de referência, conforme 
a série dessazonalizada da PMS do IBGE, refletindo 
diminuição na demanda em todos os segmentos, 
exceto o de serviços prestados às famílias.

A recuperação do poder de compra, associada à 
melhoria no emprego, influenciou favoravelmente 
os consumidores. A intenção de consumo das 
famílias curitibanas aumentou na média do quarto 
trimestre, comparativamente ao anterior. O ICF, 
divulgado pela Federação do Comércio do Estado 
do Paraná (Fecomércio-PR), alcançou 100,8 pontos, 
superando marginalmente o nível de neutralidade 
de 100 pontos. O percentual de famílias endividadas 
ficou estável na média dos trimestres (89,1%), 
porém a porcentagem dos endividados com contas 
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Tabela 5.1.1 – Índice de vendas no varejo – Paraná
Geral e setores selecionados

Variação % no período

Setores 2016 2017

Ano Ago1/ Nov1/ 12 meses

Comércio varejista -5,2 2,1 0,7 3,8

   Combustíveis e lubrificantes -9,2 1,0 -0,7 16,2

   Hiper e supermercados -1,8 2,7 1,7 3,1

   Tecidos, vestuário e calçados -6,2 0,9 -2,8 -3,1

   Móveis e eletrodomésticos -12,2 4,0 -0,4 -1,2

Comércio ampliado -6,2 4,3 0,8 3,8

   Automóveis e motocicletas -6,3 7,7 -0,3 -5,1

   Material de construção -10,3 8,3 7,1 18,1

Fonte: IBGE

1/ Variação relativa aos trimestres encerrados nos períodos t e t-3. Dados

    dessazonalizados.
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em atraso e dos que não terão condições de pagar 
diminuiu. 

O mercado de trabalho formal registrou criação de 9 
mil postos no trimestre encerrado em novembro, ante 
redução de 7,4 mil em igual período do ano anterior, 
conforme dados do Caged/MTb. Nesse cenário, a taxa 
de desocupação atingiu 8,5% no terceiro trimestre, 
mantendo-se estável em relação ao mesmo trimestre 
de 2017; o rendimento médio habitual real e a massa 
salarial aumentaram 1,8% e 3,1%, respectivamente, 
na mesma base de comparação, de acordo com os 
dados da PNAD Contínua do IBGE.

O mercado de crédito segue condicionado à 
recuperação das finanças das famílias e à evolução 
favorável do nível de alavancagem das firmas. O saldo 
das operações de crédito no Paraná alcançou R$208,5 
bilhões em novembro, alta de 0,5% no trimestre e 
de 1,2% em doze meses. No trimestre, a carteira 
de pessoas físicas aumentou 2,0%, especialmente 
nas modalidades financiamentos imobiliários, 
de veículos, rurais e cartão de crédito à vista. As 
operações com pessoas jurídicas recuaram 1,7%, 
impactadas pelo menor volume de financiamentos 
rurais e para capital de giro. No crédito corporativo, 
o principal tomador, no período, foi o comércio 
atacadista, exceto veículos e motocicletas, seguido 
de transportes. A inadimplência total alcançou 3,1% 
da carteira, diminuindo 0,17 p.p., comparativamente 
ao trimestre anterior.

No âmbito da oferta, a produção de grãos expandiu 
17,4% em 2017, de acordo com o LSPA de dezembro 
do IBGE (17,3% da produção nacional), destacando-
se os aumentos significativos nas colheitas de soja 
(16,4%), milho (31,9%) e feijão (21,1%). O terceiro 
prognóstico do IBGE para a safra de verão 2017/2018 
estima crescimento na área plantada de soja (5,5%) 
e feijão (1,2%), e diminuição na de milho (-33,7%) e 
arroz (-5,3%), com variações respectivas de -1,1%, 
3,1%, -37,7% e -3,5% nas quantidades produzidas. 
Condições climáticas menos favoráveis neste ciclo 
produtivo tendem a prejudicar o rendimento médio 
das lavouras.

A produção industrial cresceu 0,4% no trimestre 
encerrado em novembro, ante expansão de 2,4% 
no finalizado em agosto, de acordo com os dados 
dessazonalizados da PIM-PF Regional do IBGE. Houve 
aumento na produção em quatro dos treze setores 
pesquisados, destacando-se a fabricação de veículos 
automotores, reboques e carrocerias.
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Gráfico 5.1.4 – Evolução do saldo das operações de 
crédito – Paraná1/

Variação em 12 meses – %

1/ Operações com saldo superior a R$1 mil.

Tabela 5.1.2 – Produção industrial – Paraná

Geral e setores selecionados

Variação % no período

Setores Pesos1/ 2017

Ago2/ Nov2/ 12 meses

Indústria geral 100,0 2,4 0,4 4,9

   Produtos alimentícios 22,7 3,9 -3,0 -0,5

   Deriv. petróleo e biocomb. 19,1 4,0 -2,9 -5,2

   Veículos, reb. e carrocerias 18,4 -8,4 19,3 18,9

   Máquinas e equipamentos   6,7 -4,0 -7,7 47,1

   Celulose e prod. papel 5,5 8,7 -1,8 1,8

   Outros produtos químicos 4,7 10,2 -6,7 -3,7

Fonte: IBGE
1/ Ponderação de atividades no VTI conforme a PIA 2010/IBGE.
2/ Variação relativa aos trimestres. encerrados nos períodos t e t-3. Dados
    dessazonalizados.
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O Índice de Confiança da Indústria de Transformação 
(ICIT) e o Índice de Confiança da Indústria da 
Construção (ICIC), elaborados pela Federação das 
Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), registraram, 
na ordem, 60,4 pontos e 65,2 pontos em dezembro 
(56,8 pontos e 59,2 pontos, respectivamente, 
em setembro). A permanência dos indicadores 
em patamar superior ao nível de indiferença (50 
pontos) por seis meses consecutivos demonstra 
compatibilidade com a retomada gradual da atividade 
fabril.

A balança comercial do Paraná apresentou superavit 
de US$6,6 bilhões em 2017, com crescimento de 
19,2% das exportações, que alcançaram US$18,1 
bilhões. Nos produtos básicos destacaram-se as 
vendas de soja (40%), em semimanufaturados, 
celulose (79%), e em manufaturados, automóveis de 
passageiros (55%). As importações avançaram 3,8%, 
especialmente as aquisições de combustíveis (óleo 
diesel, 99%). Os principais parceiros comerciais do 
Paraná foram China, Argentina e Estados Unidos da 
América (EUA), ressaltando-se no período as vendas 
de soja para a China (41%) e de automóveis para a 
Argentina (28%).

A inflação na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) 
acelerou na passagem do terceiro para o quarto 
trimestre, resultado de crescimento nos preços 
livres e desaceleração nos monitorados. Observou-
se reversão na queda dos preços de alimentação no 
domicílio, especialmente alimentos semielaborados 
(0,77%, ante -5,55% no trimestre finalizado em 
setembro) e in natura (1,07%, ante -6,52%, ênfase 
para tubérculos), e aceleração nos preços de bens 
industriais e de serviços. Dentre os monitorados, 
as maiores contribuições para a variação trimestral 
decorreram dos aumentos de 5,16% no preço da 
gasolina e de 3,13% em energia elétrica residencial.

O IPCA da RMC variou 3,42% em 2017, ante 4,45% em 
2016. A inflação dos preços livres recuou de 5,42% 
em 2016 para 0,78% em 2017. A inflação de serviços 
também desacelerou (de 6,61% para 3,69%), inclusive 
o componente subjacente (de 6,41% em 2016 para 
2,67% em 2017). 

Tabela 5.1.3 – Comércio exterior – Paraná

Janeiro-dezembro

US$ milhões

Discriminação 2016 2017 Var. %

Exportações 15 174 18 088 19,2

   Básicos 7 210 8 669 20,2

   Industrializados 7 964 9 419 18,3

      Semimanufaturados 1 949 2 435 25,0

      Manufaturados 6 015 6 984 16,1

Importações 11 095 11 519 3,8

   Bens de capital 1 361 1 429 5,0

   Bens intermediários 7 137 6 570 -8,0

   Bens de consumo 1 370 1 386 1,2

   Combustíveis 1 227 2 134 74,0

Saldo comercial 4 079 6 569 61,0

Fonte: MDIC/Secex 

Tabela 5.1.4 – IPCA – RMC

Variação % no período

Discriminação Pesos1/ 2017

II Tri III Tri IV Tri Ano

IPCA 100,0 0,24 0,98 1,13 3,42

  Livres 75,3 -0,06 -0,33 0,75 0,78

    Alimentação no domicílio 14,4 -1,22 -3,32 0,33 -5,59

    Bens industriais 26,3 -0,59 0,11 0,59 0,74

    Serviços 34,6 0,85 0,63 1,02 3,69

  Monitorados 24,7 1,25 5,30 2,35 12,44

Fonte: IBGE
1/ Referentes a dezembro de 2017.
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5.2 – Rio Grande do Sul

O PIB do estado recuou 1,4% no terceiro trimestre de 
2017, em relação ao segundo, após acumular avanço 
de 1,9% nos dois trimestres anteriores, de acordo 
com a Fundação de Economia e Estatística Siegfried 
Emanuel Heuser (FEE). Essa queda deveu-se aos 
desempenhos da agropecuária11 e da indústria, haja 
vista o avanço no setor de serviços. Considerando a 
evolução em quatro trimestres até setembro, houve 
incremento de 0,8% no produto gaúcho, enquanto o 
nacional recuou 0,2%. Dados mais recentes indicam 
arrefecimento na retração do nível de atividade – o 
IBCR caiu 0,3% no trimestre finalizado em novembro, 
em relação ao encerrado em agosto, quando recuara 
1,0%, segundo dados dessazonalizados.

No âmbito dos indicadores da demanda, o comércio 
segue repercutindo o cenário de inflação baixa e de 
queda nos juros, e contribuiu positivamente para a 
dinamização da economia.  O varejo ampliado cresceu 
1,1% no trimestre encerrado em novembro, em 
relação ao terminado em agosto (2,0%), impulsionado, 
principalmente, pelo crescimento de 4,9% no volume 
de vendas de hipermercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e fumo, segundo a 
PMC do IBGE, ajustada sazonalmente.  Com dados até 
dezembro, o licenciamento de veículos e comerciais 
leves – indicador de vendas do setor – aumentou 1,4% 
no quarto trimestre, ante o trimestre anterior, dados 
dessazonalizados da Fenabrave. Ainda que tenha 
reduzido o ritmo de crescimento, relativamente aos 
três trimestres anteriores, o resultado consistiu na 
quarta alta consecutiva. O aumento do consumo das 
famílias em bases mais sólidas foi percebido pelos 
empresários do comércio. Nesse sentido, o Icec, 
divulgado pela Federação do Comércio de Bens e de 
Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-
RS), atingiu 104,5 pontos no quarto trimestre, ante 
98,3 pontos no trimestre anterior12.

Por outro lado, o volume de prestação de serviços 
não financeiros tem se caracterizado por flutuações 
no curto prazo, e voltou a recuar no trimestre 
encerrado em novembro (1,6%), na comparação com 
o trimestre imediatamente anterior, segundo dados 
dessazonalizados da PMS do IBGE. 

Confirmando a reversão no processo de distensão, o 
mercado de trabalho formal gerou 16,6 mil empregos 
no trimestre finalizado em novembro (749 vagas em 

11/ As colheitas das principais safras concentram-se nos trimestres anteriores.
12/ 100 pontos indicam neutralidade.
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Tabela 5.2.1 – PIB e VAB – III trimestre de 2017

Variação %

Discriminação Trimestral
1/

Interanual
2/ Acum. em 4

4 trimestres

PIB -1,4 0,0 0,8

  VAB -1,0 -0,1 0,9

    Agropecuária -12,2 -6,6 7,8

    Indústria -2,9 -2,2 -1,4

    Serviços 0,7 1,6 0,2

  Impostos -1,0 0,3 0,2

Fonte: FEE

1/ Taxa trimestre contra anterior, dados dessazonalizados.

2/ Taxa trimestre contra mesno trimesre do ano anterior.
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igual trimestre de 2016), de acordo com o Caged/
MTb. A criação de vagas foi mais intensa no comércio 
varejista, devido às contratações sazonais, seguida de 
agropecuária (produção de lavouras temporárias e 
permanentes) e serviços (administração de imóveis). 

A taxa de desocupação recuou para 8,0% no terceiro 
trimestre do ano, ante 8,4% no anterior e 8,2% no 
mesmo período de 2017, de acordo com a PNAD 
Contínua do IBGE. A redução na margem decorreu de 
ampliação menos intensa da força de trabalho (0,3%) 
do que da ocupação (0,7%), onde sobressaíram os 
acréscimos no número de trabalhadores por conta 
própria, familiar auxiliar e doméstico. Na avaliação 
trimestral, o rendimento médio e a massa de 
rendimentos apresentaram elevações reais de 0,6% 
e de 0,9%, na ordem. Apesar da evolução favorável, 
a taxa de desocupação manteve-se acima da média 
histórica para a pesquisa (6,1%).

O mercado de crédito avançou na margem, resultado 
que refletiu o crescimento dos segmentos de pessoas 
jurídicas e de pessoas físicas. O saldo de operações 
de crédito no estado alcançou R$202,3 bilhões em 
novembro, com alta de 3,4% no trimestre e 2,4% 
em doze meses. Na avaliação trimestral, a carteira 
de pessoas jurídicas cresceu 5,1%, repercutindo, em 
especial, o aumento do crédito para outros serviços 
(atividade de serviços financeiros). As operações com 
as pessoas físicas aumentaram 2,5% no trimestre, 
destacando os financiamentos rurais. 

No âmbito da oferta, a produção agrícola gaúcha 
em 2017 foi de 35,4 milhões de toneladas (14,7% 
da produção nacional), de acordo com o LSPA de 
dezembro, elevando-se 11,0% no ano. Para 2018, 
ressalte-se o atraso no plantio da lavoura de arroz e 
a previsão de redução de 2,5% na área plantada e de 
4,7% na produção, em função de aumento dos custos 
de produção e de preços de comercialização menos 
atrativos. Para a soja, há expectativa de redução de 5% 
na produção do estado, apesar de aumento na área 
plantada, prevendo maiores incertezas climáticas 
durante o ciclo da cultura, quando comparadas ao 
clima favorável de 2017. Em relação ao milho 1° safra, 
esperam-se reduções de 27,8% e 10,9% na produção 
e área, na ordem, efeito da probabilidade de redução 
de investimentos nas lavouras, tendo em vista preços 
atuais sendo praticados em patamares inferiores 
àqueles negociados em 2016.

A produção industrial recuou pelo terceiro trimestre 
em sequência, variando -2,1% até novembro (-2,3% 
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Gráfico 5.2.4 – Evolução do saldo das operações de 
crédito – Rio Grande do Sul1/

Variação em 12 meses – %

1/ Operações com saldo superior a R$1 mil.

Tabela 5.2.2 – Produção agrícola – Rio Grande do Sul
Itens selecionados

Em mil toneladas

Discriminação Pesos1/ Produção2/ Variação %

2016 2017 2017/2016

Grãos 75,7 31 915 35 410 11,0

   Soja 47,2 16 210 18 744 15,6

   Arroz 18,5 7 493 8 732 16,5

   Milho 6,6 4 730 6 063 28,2

   Trigo 2,1 2 542 1 226 -51,8

   Feijão 0,7 88 99 12,5

Outras lavouras

   Fumo 9,0 325 414 27,4

   Mandioca 3,3 1 093 1 067 -2,4

   Uva 2,4 414 957 131,2

   Maçã 1,7 485 578 19,2

Fonte: IBGE

1/ Por valor da produção – PAM 2016.

2/ Estimativa segundo o LSPA de dezembro de 2017.
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até agosto e -0,8% até maio), conforme a PIM-PF 
Regional do IBGE. O resultado desse trimestre 
refletiu, em especial, a desaceleração na fabricação 
de máquinas e equipamentos – as vendas de máquinas 
agrícolas permaneceram retraídas no período – e o 
efeito da interrupção da fabricação de celulose em 
importante planta industrial, decorrente de acidente 
numa das caldeiras, mas cuja produção foi retomada 
em novembro. Em doze meses, houve aumento de 
0,8% no produto industrial, o que contribuiu para 
manter o otimismo dos empresários do setor – o 
Icei da Federação das Indústrias do Estado do Rio 
Grande do Sul (Fiergs) atingiu 58,7 pontos13 no quarto 
trimestre. 

O superavit da balança comercial do estado alcançou 
US$7,9 bilhões em 2017, com acréscimos nas vendas 
e nas compras externas, decorrentes, sobretudo, 
dos avanços nos volumes transacionados. Houve 
aumentos de 7,3% nas exportações (5,9% no quantum 
e 1,3% em preços) e de 19,4% nas importações 
(17,3% no quantum e 1,8% em preços). Destacaram-
se os incrementos nas vendas de automóveis 
(Argentina, Chile e Uruguai) e nas compras de naftas 
e automóveis. 

O IPCA da Região Metropolitana de Porto Alegre 
(RMPA) acelerou para 1,15% no quarto trimestre, 
resultado condicionado por altas em ambos os 
segmentos de preços, mais intensa nos monitorados 
(gasolina e energia elétrica residencial). Na 
composição dos preços livres, note-se que a 
deflação de alimentação no domicílio, em razão de 
sua magnitude, produziu pequeno efeito sobre a 
variação dos preços nesse trimestre. No ano, o IPCA 
da RMPA acumulou alta de 2,52% (6,95% em 2016), 
resultado favorecido pela trajetória dos preços 
livres, sobretudo pelo choque favorável dos preços 
da alimentação. Esse cenário benigno é corroborado 
pela menor disseminação dos reajustes de preços – o 
índice de difusão declinou para 49,4% em 2017, ante 
58,0% em 2016, consideradas as médias de doze 
meses.

13/ 50 pontos indicam neutralidade.

Tabela 5.2.3 – Produção industrial – Rio Grande do Sul

Geral e atividades selecionadas

Variação % no período

Setores Pesos1/ 2017

Ago2/ Nov2/ 12 meses

Indústria geral 100,0 -2,3 -2,1 0,8

   Produtos alimentícios 16,4 -1,0 -1,2 -3,0

   Veículos, reboques e carrocerias 13,8 -3,0 2,3 1,0

   Máquinas e equipamentos 12,0 -2,2 -7,5 0,3

   Outros produtos químicos 10,3 0,7 -0,6 0,9

   Artef. couro e calçados 8,9 -1,8 0,5 -2,8

   Produtos de metal 8,5 1,4 -1,5 9,4

   Produtos de borracha e plástico 5,0 4,7 -1,4 5,8

Fonte: IBGE

1/ Ponderação de atividades no VTI, conforme a PIA 2010/IBGE.

2/ Variação relativa aos trimestres encerrados nos períodos t e t-3. Dados 

    dessazonalizados.

Tabela 5.2.4 – Comércio exterior – RS

Janeiro-dezembro

US$ milhões

Discriminação 2016 2017 Var. %

Exportações 16 585 17 790 7,3

Importações 8 314 9 929 19,4

Saldo comercial 8 271 7 861 -5,0

Fonte: MDIC/Secex 

-5

0

5

10

15

20

Jun
2015

Set Dez Mar
2016

Jun Set Dez Mar
2017

Jun Set Dez

Alimentação no domicílio Bens industrializados
Serviços
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Tabela 5.2.5 – IPCA – RMPA

Variação % no período

Discriminação Pesos1/ 2017

II Tri III Tri IV Tri Ano

IPCA 100,0 0,42 0,28 1,15 2,52

  Livres 75,0 0,33 -0,60 0,63 1,18

    Alimentação no domicílio 17,4 -1,66 -3,43 -0,06 -4,38

    Bens industrializados 24,2 0,86 -0,49 1,04 0,67

    Serviços 33,4 1,05 0,86 0,70 4,70

  Monitorados 25,0 0,70 3,07 2,75 6,84

Fonte: IBGE

1/ Referentes a dezembro de 2017.




