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Região Sul

Após dois trimestres com acentuada oscilação 
dos indicadores econômicos setoriais, a região Sul 
registrou, no trimestre encerrado em fevereiro, 
quadro de recuperação consistente da atividade 
evidenciado pelos desempenhos do comércio, da 
indústria e do setor de serviços e, em menor grau, 
pela agricultura, em meio ao início do período de 
colheita das safras de verão. O IBCR-S avançou 
0,5% no trimestre finalizado em fevereiro, ante 
0,2% no trimestre encerrado em novembro, dados 
dessazonalizados. Em doze meses até fevereiro, o 
IBCR acumulou crescimento de 2,7% sobre igual 
período do ano anterior.

No âmbito da demanda, as vendas do varejo 
ampliado cresceram 1,3% no trimestre encerrado 
em fevereiro, após alta de 2,1% no finalizado em 
novembro. Destacam-se dados dessazonalizados da 
PMC do IBGE para os segmentos de hipermercados, 
supermercados, produtos alimentícios, bebidas 
e fumo; e de veículos, motos, partes e peças. 
Complementarmente, dados do licenciamento de 
automóveis e comerciais leves – antecedentes das 
vendas do segmento – indicaram maior ritmo de 
vendas na região no primeiro trimestre de 2018, 
com expansão de 5,2% na comparação com o quarto 
trimestre de 2017, dados dessazonalizados da 
Fenabrave.

Os resultados positivos do comércio, em contexto 
de inflação em patamares baixos e expansão do 
crédito às famílias, traduziram-se em manutenção 
das expectativas positivas dos empresários no setor 
no primeiro trimestre de 2018 – o Icec da CNC atingiu 
110,6 pontos8 no período.

O segmento de serviços reverteu trajetória de 
retração recente, ratificando o ambiente de retomada 
da economia regional. Nesse contexto, no trimestre 
encerrado em fevereiro, o setor variou 0,8%, ante 
-1,2% no trimestre finalizado em novembro, segundo 
dados dessazonalizados da PMS do IBGE.
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Gráfico 5.1 – Índice de Atividade Econômica  do Banco 
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Gráfico 5.2 – Comércio, serviços e indústria – Sul  
Dados dessazonalizados 
Média móvel trimestral (2012 = 100)

8/ 100 pontos indicam neutralidade.
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O desempenho do setor de serviços influenciou 
positivamente a evolução do mercado de trabalho 
formal, com saldo positivo na geração de postos de 
trabalho em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. 
Na região, no trimestre encerrado em fevereiro, 
foram criados 11,8 mil postos, ante extinção de 
25,7 mil no mesmo período de 2017, de acordo com 
o Caged/MTb. Ressalte-se a geração de emprego 
no setor de  serviços (administração de imóveis, 
serviços técnicos e profissionais) e na agropecuária 
(contratações sazonais na produção de lavouras 
permanentes).

De forma geral, o mercado de trabalho segue 
em ritmo de recuperação gradual. A taxa de 
desocupação atingiu 7,7%, no quarto trimestre de 
2017, mesmo percentual de igual período de 2016 
e 0,2p.p. abaixo da registrada no terceiro trimestre 
de 2017, de acordo com dados da PNAD Contínua 
do IBGE. Na comparação trimestral, o recuo refletiu 
aumentos de 0,4% na força de trabalho e de 0,6% na 
população ocupada, destacando o maior número de 
trabalhadores sem carteira assinada e domésticos. 
O rendimento médio e a massa salarial elevaram-
se 0,6% e 1,1%, respectivamente, na margem, 
favorecidos pelo ambiente de inflação baixa e pelo 
aumento da ocupação.

O mercado de créditotem sido impulsionado pelo 
desempenho das operações com pessoas físicas. O 
saldo das operações de crédito total, em fevereiro, 
atingiu R$562,8 bilhões, com expansão de 1% no 
trimestre e 2,5% em doze meses. Enquanto o crédito 
para pessoas físicas aumentou 1,6% na margem, 
destacando os financiamentos imobiliários e de 
veículos, o crédito à pessoa jurídica se manteve 
estável. Nesse segmento, observam-se trajetórias 
divergentes, com elevação no crédito destinado a 
outros serviços (atividade de serviços financeiros) 
e recuo no contratado pelo Serviços Industriais 
de Utilidade Pública (SIUP) (geração, transmissão 
e distribuição de eletricidade e gás) e comércio. 
A inadimplência total alcançou 2,9% da carteira, 
mesmo patamar de novembro de 2017.

No âmbito dos indicadores de oferta, as estimativas 
iniciais para a safra de 2018 sinalizam redução na 
produção de grãos da região, após safra recorde 
em 2017. Conforme a LSPA de março, divulgada 
pelo IBGE projeta-se redução de 6,1% da safra 
de grãos em relação ao ano de 2017, com recuos 
generalizados nas principais culturas (3,6% em soja, 
4,9% em arroz, 17% em milho), excetuando-se trigo, 
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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 %

2018 2018/2017

Grãos 73,2 78 839 -6,1

   Soja 45,4 39 512 -3,6

   Milho 11,9 22 803 -17,0

   Arroz (em casca) 9,3 9 542 -4,9

   Trigo 3,6 4 955 36,6

   Feijão 2,5  937 -1,3

Outras lavouras

   Fumo 7,8 828 -3,2

   Cana-de-açúcar 3,7 47 849 2,7

   Mandioca 2,8 4 751 4,3

   Uva 1,5  948 -12,1

Fonte: IBGE

1/ Por valor da produção – PAM 2016.

2/ Estimativa segundo o LSPA de março de 2018.
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com expectativa de moderada recuperação, tendo 
em vista as perdas apresentadas em 2017.

A produção industrial elevou-se 2,6% no trimestre 
finalizado em fevereiro, após recuo de 0,3% 
no trimestre anterior, de acordo com dados 
dessazonalizados da PIM-PF do IBGE. A expansão da 
atividade fabril ocorreu, sobretudo, na fabricação 
de celulose, papel e produtos de papel, produtos 
têxteis, produtos de madeira e metalurgia.

A atividade industrial na região ainda apresenta 
volatilidade nos resultados trimestrais, refletindo 
o ajuste nos estoques na margem. De acordo com a 
Sondagem Industrial da CNI, o Sul foi a única região 
a apresentar estoques efetivos acima do planejado 
no trimestre até fevereiro, ainda que em patamar 
inferior ao dos dois trimestres anteriores. Mesmo 
com estoques em patamares acima do planejado, 
a confiança dos empresários industriais continuou 
em área de otimismo – o Icei somou 61,2 pontos9 no 
primeiro trimestre de 2018.

Com relação aos investimentos, observou-se 
ampliação de 57,2% nas vendas de caminhões, ônibus 
e implementos rodoviários no primeiro trimestre de 
2018, em relação a igual intervalo de 2017.

O comércio externo da região apresentou superavit 
de US$2,8 bilhões no primeiro trimestre de 2018, 
segundo o MDIC, ante US$1,5 bilhão no mesmo 
período do ano anterior. A elevação do saldo da 
balança comercial, foi impactada pelo registro 
da venda de uma plataforma de petróleo no 
RS em fevereiro, no valor de US$1,5 bilhão. As 
exportações totais aumentaram 25,8%, destacando-
se, adicionalmente, os embarques de celulose e 
fumo. Houve expansão das importações, 14,5%, com 
ênfase nas aquisições de combustíveis e automóveis 
de Argentina e Uruguai.

Na esfera fiscal, o deficit primário consolidado da 
região em doze meses até fevereiro foi superior ao 
acumulado em 2017, repercutindo o agravamento do 
resultado para o Rio Grande do Sul. Nessa base de 
comparação, o deficit nominal consolidado da região 
elevou-se refletindo a expressiva piora no resultado 
primário, que mais que compensou a redução nos 
juros nominais, apropriados por competência, em 
decorrência da renegociação com menor variação 
do indexador das dívidas estaduais. A dívida líquida 
regional aumentou 1,4%, para R$109,1 bilhões.

Tabela 5.2 – Produção industrial – Sul

Geral e setores selecionados
Variação % no período

Discriminação Pesos1/ 2017 2018

Nov2/ Fev2/ 12 meses

Indústria geral 100,0 -0,3 2,6 2,8

   Produtos alimentícios 19,7 -1,9 2,5 -0,8

   Veículos, reboques e carrocerias 13,6 6,7 5,3 9,3

   Máquinas e equipamentos 8,8 -5,4 -2,7 5,1

   Deriv. petróleo e biocombustíveis 8,3 -2,5 -6,5 -2,1

   Outros produtos químicos 5,7 -2,9 0,6 0,2

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 5.4 – Dívida líquida e necessidades de

financiamento – Sul1/

R$ milhões

UF Dezembro de 2017 Fevereiro de 2018

Dívida Fluxos 12 meses Dívida2/ Fluxos 12 meses

Primário Nominal3/ Primário Nominal3/

PR 13 655 - 277  800 12 014 - 205  812

RS 80 373  403 3 747 84 290 2 089 4 927

SC 13 507 1 145 2 150 12 790 1 076 2 002

Total (A) 107 536 1 272 6 697 109 094 2 961 7 740

Brasil4/ (B) 800 969 -11 707 38 679 796 488 -5 004 42 550

(A/B) (%) 13,4 -10,9 17,3 13,7 -59,2 18,2

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.

9/ 50 pontos indicam neutralidade.

Tabela 5.3 – Comércio exterior – Sul

Janeiro-março

US$ milhões

Discriminação 2017 2018 Var. %

Exportações 9 246 11 635 25,8

   Básicos 4 232 4 481 5,9

   Industrializados 5 014 7 153 42,7

      Semimanufaturados  841 1 061 26,2

      Manufaturados 4 173 6 092 46,0

Importações 7 754 8 878 14,5

   Bens de capital  922 1 121 21,6

   Bens intermediários 4 950 5 240 5,9

   Bens de consumo 1 243 1 668 34,2

   Combustíveis  639  849 32,9

Saldo comercial 1 492 2 757 84,8

Fonte: MDIC/Secex 
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O IPCA na região10 desacelerou no primeiro trimestre 
de 2018, na comparação com o último de 2017. 
O comportamento benigno da inflação resultou, 
especialmente, do arrefecimento nos preços 
monitorados, com redução em energia elétrica 
residencial e alta menos intensa em gasolina. A 
trajetória dos preços livres incorporou a evolução 
favorável nos bens industrializados e em serviços, 
com destaque para deflação em passagens aéreas, 
-20,16%. Em oposição, a inflação do grupo alimentação 
no domicílio acelerou, principalmente devido à alta 
de alimentos in natura (frutas e tubérculos).

Em doze meses até março, o IPCA acumulou variação 
de 2,80%, ante 2,96% em 2017, com recuo da inflação 
nos preços monitorados e ligeira alta em preços livres, 
movimento associado à redução do ritmo de queda 
nos preços de alimentos. O índice de difusão atingiu 
51,7% no trimestre findo em março, ante 49,7% no 
anterior e 53,3% no mesmo período de 2017.

Prospectivamente, a região será favorecida pelas 
colheitas de verão, sobretudo de soja e milho, que, 
embora com safras menores do que no ano anterior, 
terão impactos positivos sobre a renda regional. Ao 
longo do ano, a recuperação do mercado de trabalho, 
aliada à manutenção da inflação baixa e aos efeitos 
defasados do atual ciclo de política monetária, 
deverão seguir repercutindo positivamente sobre a 
atividade econômica na região.
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Gráfico  5.6 – Evolução dos preços livres – Sul
Variação % em 12 meses

Fontes: IBGE e BCB

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.

Tabela 5.5 – IPCA – Sul

Variação % no período

Discriminação Pesos1/ 2017 2018

II Tri III Tri IV Tri I Tri

IPCA 100,0 0,33 0,62 1,14 0,67

  Livres 75,1 0,15 -0,47 0,76 0,71

    Alimentação no domicílio 16,0 -1,47 -3,38 0,11 1,44

    Bens industrializados 25,1 0,17 -0,19 1,03 0,22

    Serviços 34,0 0,95 0,75 0,86 0,73

  Monitorados 24,9 0,92 4,12 2,33 0,56

  Principais itens

    Alimentação 24,7 -0,73 -2,16 0,33 0,90

    Habitação 15,6 0,51 2,46 1,52 0,07

    Artigos de residência 4,2 -0,64 -0,40 -0,39 0,27

    Vestuário 6,3 1,99 -0,69 1,59 -1,16

    Transportes 19,2 -0,20 3,53 2,55 0,67

    Saúde 11,9 2,25 0,80 0,77 1,21

    Despesas pessoais 10,4 0,52 1,02 1,07 0,59

    Educação 4,3 0,50 0,26 0,55 4,26

    Comunicação 3,4 1,17 0,03 0,90 -0,25

Fonte: IBGE

1/ Referentes a março de 2018.
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5.1 Paraná

O PIB paranaense expandiu 2,5% em 2017 de acordo 
com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Ipardes), refletindo crescimento 
no valor adicionado da agropecuária (11,5%), e a 
reversão nos desempenhos negativos da indústria 
(1,8% ante -2,8% em 2016) e de serviços (1,5% 
ante -1,9% em 2016)11. O IBCR-PR avançou 0,4% no 
trimestre finalizado em fevereiro, em relação ao 
encerrado em novembro, quando crescera 0,1%, 
segundo dados dessazonalizados.

Embora com oscilações e variações de intensidade na 
margem, estatísticas recentes continuam sinalizando 
trajetória de recuperação econômica.

O volume de vendas do comércio ampliado retraiu 
0,7% no trimestre encerrado em fevereiro, após 
quatro trimestres de expansão, segundo dados 
dessazonalizados da PMC do IBGE. O resultado, 
na margem, repercutiu redução no volume 
comercializado nos segmentos de material de 
construção e de hipermercados e supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e fumo. Ainda segundo 
a PMC, as vendas de veículos mostraram avanço no 
período, resultado consistente com a expansão de 
9,5% no licenciamento de automóveis e veículos 
comerciais leves segundo dados dessazonalizados 
da Fenabrave.

O volume de serviços expandiu 1,3% no trimestre 
encerrado em fevereiro, após retração de 2,0% no 
trimestre anterior, com destaque para o segmento 
de outros serviços, conforme a série dessazonalizada 
da PMS do IBGE.

Dados qualitativos relacionados ao consumo sugerem 
continuidade de movimento de recuperação da 
demanda. Destaquem-se, nesse sentido, a elevação 
na intenção de consumo das famílias curitibanas (ICF) 
no primeiro trimestre de 2018, comparativamente ao 
anterior e o aumento na confiança dos empresários 
paranaenses do comércio no primeiro semestre de 
2018, comparativamente a igual período do ano 
anterior.

O mercado de trabalho formal sinaliza estabilização 
na margem com redução das perdas de postos de 
trabalho. De fato, houve decréscimo de 5,7 mil 
vagas formais no trimestre encerrado em fevereiro, 
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Gráfico 5.1.2 – Comércio, serviços e indústria – PR  
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11/ A estimativa do Ipardes para a economia paranaense em 2018 é de crescimento de 2,0%, com destaque para a indústria e os serviços, 
que tendem a compensar a menor contribuição esperada para a agropecuária.
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relativamente à redução de 15,5 mil ocorrida em 
igual período do ano anterior, conforme dados do 
Caged/MTb.

Nesse cenário, a taxa de desocupação atingiu 
8,3% no quarto trimestre de 2017 (8,1% em igual 
período do ano anterior). Mesmo com a ligeira alta 
do desemprego, houve crescimento do rendimento 
médio habitual real e da massa salarial, 0,3% e 0,8%, 
respectivamente, na mesma base de comparação, 
de acordo com os dados da PNAD Contínua do IBGE.

O mercado de crédito evoluiu de forma positiva no 
trimestre registrando expansão tanto no segmento 
de pessoa física quanto no de pessoa jurídica. A 
variação interanual no saldo dos empréstimos passou 
de 1,2% em novembro para 1,9% em fevereiro. 
Enquanto o saldo das operações com pessoas 
físicas aumentou 1,7%, com destaque para as 
modalidades de financiamentos rurais, imobiliários, 
e de veículos, o saldo da carteira de pessoas jurídicas 
expandiu 1,0%, impactado pelo maior volume de 
financiamentos à exportação, e financiamentos 
rurais. A inadimplência total alcançou 3,1% da 
carteira, registrando estabilidade comparativamente 
ao trimestre anterior.

Em termos dos componentes da oferta, o LSPA de 
março do IBGE estima recuo de 6,1% na produção 
paranaense de grãos em 2018, destacando-se as 
menores colheitas previstas de soja, milho e feijão. A 
situação dos estoques é favorável, não se registrando, 
até o momento, pressões significativas sobre os 
preços.

A atividade da indústria tem-se mostrado oscilante 
no estado. De acordo com os dados dessazonalizados 
da PIM-PF Regional do IBGE, a produção industrial 
registrou retração de 0,9% no trimestre encerrado 
em fevereiro, ante a expansão de 0,1% no finalizado 
em novembro. Dados qualitativos, entretanto, 
assinalaram ambiente favorável para retomada 
gradual da atividade fabril. Nesse sentido, 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, 61,6 
pontos e 59,7 pontos em março (60,4 pontos e 65,2 
pontos em dezembro), acima do nível de indiferença 
de 50 pontos.

A balança comercial do Paraná registrou superavit de 
US$1,1 bilhão no primeiro trimestre de 2018, ante 
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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 5.1.1 – Produção agrícola – Paraná
Itens selecionados

Em mil toneladas

Discriminação Peso1/ Produção2/ Variação %

2017 2018 2018/2017

Grãos3/ 77,2 41 555 39 019 -6,1

   Soja 47,4 19 818 19 312 -2,6

   Milho 19,2 18 312 15 150 -17,3

   Trigo 5,3 2 212 3 315 49,8

   Feijão 4,6 715 696 -2,7

Outras lavouras

   Cana-de-açúcar 7,2 45 500 46 761 2,8

   Mandioca 3,4 3 047 3 286 7,9

   Batata-inglesa 2,7  926  855 -7,6

   Fumo 2,6 188 190 1,3

Fonte: IBGE
1/ Por valor da produção – PAM 2016
2/ Estimativa segundo o LSPA de março de 2018.
3/ Cereais, leguminosas e oleaginosas.

Tabela 5.1.2 – Produção industrial – Paraná

Geral e setores selecionados

Variação % no período

Setores Pesos1/ 2017 2018

Nov2/ Fev2/ 12 meses

Indústria geral 100,0 0,1 -0,9 3,3

   Produtos alimentícios 22,7 -3,1 1,5 -3,7

   Deriv. petróleo e biocomb. 19,1 -3,4 -4,4 -1,2

   Veículos, reb. e carrocerias 18,4 17,4 -4,4 14,8

   Máquinas e equipamentos   6,7 -7,2 -11,7 17,8

   Celulose e prod. papel 5,5 -1,5 0,4 5,0

   Outros produtos químicos 4,7 -6,7 -0,5 -3,6

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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superavit de US$1,2 bilhão no mesmo período de 
2017. O resultado refletiu redução nas exportações, 
devido principalmente ao recuo no valor das vendas 
de soja para a China. As importações também 
apresentaram contração, com destaque para a 
variação negativa das compras dos Estados Unidos 
da América (EUA).

A inflação na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) 
desacelerou no primeiro trimestre de 2018, impactada 
pelo recuo nos preços monitorados, favorecido pela 
manutenção da tarifa de ônibus urbano e pela queda 
no preço de energia elétrica residencial. Dentre os 
preços livres houve desaceleração nos preços dos 
bens industriais e aceleração nos de serviços, em 
parte devido ao comportamento sazonal dos preços 
de educação. O grupo alimentação no domicílio 
foi favorecido pelo recuo no preço de alimentos 
industrializados (açúcar e óleos e gorduras) e semi-
elaborados (cereais e carnes).

Em doze meses até março, o IPCA da RMC acumulou 
variação de 2,84% (3,31% em 2017), com aceleração 
dos preços monitorados, arrefecimento em serviços 
e bens industriais e intensificação da queda em 
alimentação no domicílio. O índice de difusão 
alcançou 47,24% no trimestre findo em março, ante 
50,00% no encerrado em dezembro.
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Gráfico  5.1.5 – Evolução dos preços livres – RMC
Variação % em 12 meses

Fontes: IBGE e BCB

Tabela 5.1.4 – IPCA – RMC

Variação % no período

Discriminação Pesos1/ 2017 2018

II Tri III Tri IV Tri I Tri

IPCA 100,0 0,24 0,98 1,13 0,46

  Livres 75,6 -0,04 -0,33 0,89 0,91

    Alimentação no domicílio 14,5 -1,22 -3,32 0,33 0,36

    Bens industriais 26,3 -0,52 0,11 1,03 0,72

    Serviços 34,8 0,85 0,63 1,02 1,29

  Monitorados 24,4 1,18 5,30 1,88 -0,94

Fonte: IBGE
1/ Referentes a março de 2018.



56  \  Boletim Regional  \  Banco Central do Brasil  \  Abril  2018

5.2 Rio Grande do Sul

A atividade econômica do estado encontra-se em 
processo de retomada gradual. Nesse sentido, o IBCR-
RS cresceu 0,8% no trimestre finalizado em fevereiro 
ante trimestre anterior, dados dessazonalizados, e 
0,5% comparativamente ao mesmo período de 2017. 
A recuperação fica mais evidenciada na avaliação de 
doze meses, quando o indicador registrou elevação 
de 1,6%, no período finalizado até fevereiro de 2018, 
ante queda de 4% nos doze meses anteriores. 

No âmbito da demanda, o comércio tem contribuído 
positivamente para a dinamização da economia. O 
varejo ampliado cresceu 2,4% no trimestre encerrado 
em fevereiro, em relação ao terminado em novembro 
(1,6%), com destaque para os segmentos de veículos, 
motos, partes e peças e de tecidos, vestuário e 
calçados, de acordo com dados da PMC do IBGE, 
ajustada sazonalmente. 

Outros indicadores corroboram perspectiva positiva 
para o consumo. O licenciamento de veículos e 
comerciais leves totalizou 31,4 mil unidades no 
primeiro trimestre, segundo a Fenabrave, volume 
16,2% superior ao mesmo período do ano anterior. 
A confiança dos empresários do comércio atingiu 
107,9 pontos no primeiro trimestre de 2018, ante 
104,5 pontos no trimestre anterior12, dados da 
Fecomércio-RS. 

Dados relativos ao setor terciário sinalizam reversão 
na trajetória de consumo de serviço. Nesse sentido, 
o volume de prestação de serviços aumentou 1,7% 
no trimestre encerrado em fevereiro ante -1,5% no 
finalizado em novembro de 2017, segundo dados 
dessazonalizados da PMS do IBGE.

O emprego formal manteve o processo de 
recuperação, criando 5,3 mil postos no trimestre 
encerrado em fevereiro (-10 mil vagas em igual 
período de 2017), de acordo com o Caged/MTb. 
O movimento sazonal influenciou o resultado, 
destacando a evolução positiva na agropecuária 
(produção de lavouras permanentes) e na indústria de 
transformação (borracha, fumo e couro), e, por outro 
lado, a eliminação de postos no comércio. 

A taxa de desocupação permaneceu em 8,0% 
no quarto trimestre do ano, mesmo patamar do 
trimestre anterior e 0,3 p.p. abaixo da assinalada 
no mesmo período de 2017, de acordo com a PNAD 
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Gráfico 5.2.2 – Comércio, serviços e indústria – RS  
Dados dessazonalizados
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Contínua do IBGE. Na comparação trimestral, a 
ocupação contraiu 0,1%, influenciada pela redução 
no número de trabalhadores com carteira assinada 
e conta própria, enquanto a força de trabalho 
recuou 0,2%. Nesta mesma base de comparação, o 
rendimento médio e a massa de rendimentos não 
registraram alterações. 

O mercado de crédito no estado apresentou 
dinâmica mais favorável, com alta nos segmentos de 
pessoas jurídicas e de pessoas físicas. O montante 
de operações de crédito atingiu R$205,9 bilhões em 
fevereiro, variando 1,8% no trimestre e 4,6% em 
doze meses. Na margem, as operações contratadas 
por pessoas jurídicas elevaram-se 1,5%, destacando 
o crescimento do crédito para outros serviços 
(atividade de serviços financeiros). O crédito para 
pessoas físicas totalizou R$129,8 bilhões, 1,9% acima 
do trimestre anterior, sobressaindo os empréstimos 
pessoais, com e sem consignação. A inadimplência 
total situou-se em 3% da carteira, com recuo de 0,2 
p.p. em relação ao trimestre anterior.

Seguindo tendência similar à da região Sul, o estado 
deverá apresentar queda na produção de grãos, com 
estimativa de redução de 6% em comparação à 2017, 
ano em que o RS obteve a maior safra de sua história 
(35,4 milhões de toneladas). Além da alta base de 
comparação, devem contribuir para esse decréscimo 
o atraso no plantio das lavouras de arroz e a estiagem 
que atingiu todo estado. 

A produção industrial assinalou expressivo avanço no 
trimestre até fevereiro, após recuo nos três trimestres 
anteriores, conforme dados dessazonalizados da PIM-
PF Regional do IBGE, destacando-se a recuperação 
da fabricação de celulose, papel e produto de papel, 
de bebidas, de veículos automotores, reboques e 
carrocerias e de móveis. Refletindo melhora nas 
perspectivas do setor, observou-se aumento da 
confiança dos empresários – o Icei da Índice de 
Confiança do Empresário Industrial (Fiergs) atingiu 
61,4 pontos13 no primeiro trimestre de 2018, com 
elevação em todos os componentes de condições 
atuais e de expectativas, na margem. 

O superavit da balança comercial do estado alcançou 
US$3,4 bilhões no primeiro trimestre de 2018. 
Enquanto as exportações cresceram 75,6% no 
período, impulsionada pelo registro da venda de 
uma plataforma de petróleo (US$1,5 bilhão) e pelos 
incrementos nas vendas de soja, fumo e celulose, 
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Gráfico 5.2.4 – Evolução do saldo das operações de 
crédito – Rio Grande do Sul1/
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1/ Operações com saldo superior a R$1 mil.

Tabela 5.2.2 – Produção industrial – Rio Grande do Sul

Geral e atividades selecionadas

Variação % no período

Setores Pesos1/ 2017 2018

Nov2/ Fev2/ 12 meses

Indústria geral 100,0 -2,7 6,3 0,9

   Produtos alimentícios 16,4 -0,9 4,0 -2,1

   Veículos, reboques e carrocerias 13,8 2,9 8,9 3,0

   Máquinas e equipamentos 12,0 -7,3 1,0 -4,0

   Outros produtos químicos 10,3 0,5 0,7 1,7

   Artef. couro e calçados 8,9 1,1 4,0 -1,7

   Produtos de metal 8,5 -1,1 2,6 7,0

   Produtos de borracha e plástico 5,0 -2,0 -3,6 4,9

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 5.2.1 – Produção agrícola – Rio Grande do Sul
Itens selecionados

Em mil toneladas

Discriminação Pesos1/ Produção2/ Variação %

2018 2018/2017

Grãos 75,7 33 286 -6,0

   Soja 47,2 17 816 -5,0

   Arroz 18,5 8 319 -4,7

   Milho 6,6 4 881 -19,5

   Trigo 2,1 1 505 22,8

   Feijão 0,7 97 -2,2

Outras lavouras

   Fumo 9,0 388 -6,4

   Mandioca 3,3 1 045 -2,1

   Uva 2,4 834 -12,8

Fonte: IBGE

1/ Por valor da produção – PAM 2016.

2/ Estimativa segundo o LSPA de março de 2018.

13/ 50 pontos indicam neutralidade.
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as importações elevaram-se 17,2%, destacando-se 
aquisições de naftas, automóveis, veículos de carga 
e combustíveis.

O IPCA da Região Metropolitana de Porto Alegre 
(RMPA) desacelerou no primeiro trimestre de 2018, 
em comparação com o último de 2017. A trajetória 
dos preços livres foi favorecida pela deflação nos 
bens industrializados e pela menor variação nos 
preços de serviços que mitigaram o impacto da alta 
em alimentação no domicílio, especialmente, em 
alimentos in natura. O arrefecimento dos preços 
monitorados foi influenciado pela desaceleração nos 
preços da gasolina. 

Em doze meses até março, o IPCA da RMPA acumulou 
variação de 2,73% (2,54% em 2017), com aceleração 
dos preços monitorados e arrefecimento dos 
preços livres, este influenciado pela inflação menos 
intensa de serviços. O índice de difusão situou-se em 
50,8% no trimestre findo em março, ante 49,6% no 
encerrado em dezembro.

Tabela 5.2.3 – Comércio exterior – RS

Janeiro-março

US$ milhões

Discriminação 2017 2018 Var. %

Exportações 3 318 5 827 75,6

Importações 2 114 2 477 17,2

Saldo comercial 1 204 3 350 178,2

Fonte: MDIC/Secex 
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Tabela 5.2.4 – IPCA – RMPA

Variação % no período

Discriminação Pesos1/ 2017 2018

II Tri III Tri IV Tri I Tri

IPCA 100,0 0,42 0,28 1,15 0,87

  Livres 74,7 0,34 -0,60 0,63 0,52

    Alimentação no domicílio 17,4 -1,66 -3,43 -0,06 2,29

    Bens industrializados 24,0 0,86 -0,49 1,04 -0,27

    Serviços 33,3 1,05 0,86 0,70 0,19

  Monitorados 25,3 0,70 3,07 2,75 1,92

Fonte: IBGE

1/ Referentes a março de 2018.
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