Desempenho da Economia de Caxias do Sul
O desempenho da economia de Caxias do Sul no mês de novembro acelerou 3,4%, se
comparado a outubro de 2021. O setor de Serviços puxou o avanço com 8,5%, seguido pela
Indústria (1,6%) e o Comércio (0,2%).
Ao se comparar novembro de 2021 com novembro de 2020, em que se elimina a
sazonalidade, verifica-se crescimento de 4,7%. A Indústria (11,5%) e o setor de Serviços
(1,8%) demonstraram elevação, enquanto o Comércio (-11,8%) retraiu.
Na análise do indicador acumulado do ano, que compara os primeiros onze meses de
2021 com igual período do ano anterior, observa-se ascensão da Indústria (21,1%), já o setor
de Serviços (-12,9%) e o Comércio (-8,6%) apresentaram redução. Assim, a atividade
econômica evidencia um crescimento de 6,0% de janeiro a novembro de 2021.
No indicador “acumulado 12 meses”, ao analisar individualmente por setores, nota-se que
apenas a Indústria apresenta índice positivo de 21,2%, enquanto o setor de Serviços (-14%), e
o Comércio (-9,8%) apresentam desempenho negativo. A atividade econômica total nesse
período apresenta evolução de 5,5%.

Desempenho do Mês:
O desempenho da economia de Caxias do Sul apresentou o comportamento descrito no
quadro abaixo:
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Evolução Setorial:
O gráfico abaixo mostra o desempenho setorial do indicador “acumulado 12 meses” a
partir de 2008.

No acumulado de doze meses, ainda que os três setores estejam com tendência de
crescimento, evidencia-se a força do setor industrial que desde o final de 2020 passou a registrar
crescimento positivo. Já comércio e serviços, a despeito da tendência de melhora nos seus
indicadores, ainda não conseguiram registrar crescimento positivo nos últimos doze meses.

Evolução da Economia:
A evolução mensal da economia caxiense está apresentada no quadro a seguir:
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Destaca-se que a partir de abril de 2021 o crescimento da economia caxiense no ano
passou a ser positivo e indicando que o crescimento total de 2021 pode ser superior a 6%. Já no
acumulado de doze meses, destaca-se o salto que o indicador deu em outubro, passando de 2,9
para 5,1% de crescimento e ainda melhorando em novembro.
A seguir, apresentamos o gráfico do desempenho da economia de Caxias do Sul, em que
se verifica a variação do indicador acumulado de12 meses e dos números índices com base 100
em janeiro de 2005.

Do gráfico acima, conclui-se que o desempenho dos últimos doze meses (colunas em
verde) está superando o desempenho dos does meses anteriores (colunas em laranja).

Indústria
Desempenho por Componente:
O desempenho da Indústria de Caxias do Sul apresentou o seguinte comportamento:

A atividade industrial de Caxias do Sul no mês de novembro de 2021 registrou um
avanço de 1,6%, se comparado a outubro, apresentando componentes positivos com exceção
das compras industriais e horas trabalhadas.
Ao se analisar o indicador em que se compara novembro de 2021 com novembro de
2020, houve aceleração de 11,5%, com destaque para o desempenho das Compras Industriais
(22,5%), Utilização da Capacidade Instalada (11,4) e Vendas Industriais (10,5%).
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No indicador acumulado do ano, que compara os primeiros onze meses de 2021 com o
mesmo período de 2020, temos índice de 21,1%, com destaque para o desempenho das vendas
e das compras industriais.
Ao se analisar o indicador “acumulado de 12 meses”, verifica-se avanço de 21,2%, com
incrementos robustos na maioria dos seus componentes.

Desempenho no Mês e Evolução Mensal:
O desempenho mensal do IDI/Caxias está apresentado no quadro a seguir, mostra a
evolução histórica nos últimos 12 meses. Pode-se observar que os indicadores “Mês Atual/Mês
Anterior” e “Mesmo Mês Ano Anterior” são mais voláteis, apresentando oscilações acentuadas
até mesmo entre o positivo e o negativo, enquanto os indicadores acumulados normalmente
apresentam uma tendência, ou no ano em questão, ou em relação aos últimos 12 meses.

Gráfico do Índice de Desempenho Industrial:
O gráfico a seguir permite visualizar o ciclo econômico da Indústria nos últimos anos,
mostrando o desempenho mensal com base no número-índice de jan/2005 (base igual a 100 e a
partir daí foi aplicada a variação percentual) e o indicador “acumulado 12 meses”, que se vê no
quadro anterior.
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Gráfico de Utilização da Capacidade Instalada:
No mês de novembro a UCI foi de 79%, sendo que a média de ocupação da capacidade
instalada, nos últimos doze meses, foi de 75%.

Serviços (ISSQN)
Em novembro, o segmento apresentou avanço de 8,5% em relação a outubro de 2021,
quando comparado com novembro de 2020, evidencia-se crescimento de 1,8%. Com estes
dados, no acumulado de 12 meses o setor de serviços acumula perdas de -14%.
A evolução mensal do segmento Serviços está apresentada no quadro a seguir:
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Comércio
O Comércio apresentou aceleração de 0,2% em novembro se comparado a outubro.
Quando comparado com o mesmo período do ano anterior o desempenho é negativo de 11,8%, no indicador “Acumulado Ano” temos índice de -8,6% e o indicador “Acumulado 12
Meses” mostra recuo de -9,8%.
A evolução mensal do Comércio está apresentada no quadro a seguir:

Informações Complementares
A fim de complementar as informações de desempenho econômico, seguem dados
relativos às áreas de Emprego e Comércio Exterior.

Mercado de Trabalho:
Evolução Mensal:
O quadro a seguir mostra o desempenho do mercado formal de trabalho:

No mês de novembro registrou-se 6.567 admissões e 5.426 demissões em Caxias do
Sul, resultando na geração de 1.041 empregos formais. Dessa forma, a cidade contou com um
estoque de 154.894 empregos. O setor que mais impulsionou este resultado foi a Indústria, que
criou 391 postos de trabalho, em seguida, o Comércio foi o segundo setor que mais criou vagas
no mês, com 328 novos vínculos empregatícios.
A evolução do mercado de trabalho de Caxias do Sul está apresentada no próximo
quadro:
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De acordo com o quadro acima, a indústria emprega 46,1% da mão de obra formal de
Caxias do Sul, enquanto Comércio emprega 18,03%, e serviços mais agropecuária, 35,8%.
*OBS: Seguindo a definição usada pelo sistema RAIS/CAGED, Saldo é a diferença entre
admitidos (início de vínculo empregatício) e desligados (fim de vínculo empregatício). O saldo
positivo indica criação de novos postos de trabalho, enquanto o saldo negativo indica extinção
de postos de trabalho. Os saldos dos meses anteriores contam com ajustes. A Variação Relativa
(Var. %) do emprego no mês toma como referência o estoque no final do mês anterior. O
Estoque é o número de empregos formais. O Acumulado Ano indica as oscilações no saldo
durante o ano vigente e os 12 meses toma como referência a soma dos saldos dos últimos doze
meses e a Var % indica a variação dos últimos 12 meses

Evolução Histórica:
Neste quadro temos a evolução histórica do emprego formal na cidade de Caxias do Sul.
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Com o montante de 154.894 vagas ocupadas em Caxias do Sul observa-se que este
número está muito próximo do montante registrado em 2017, além de ser, aproximadamente,
2,8% maior do que o montante de vgas em 2019, período pré-pandemia.

Desempenho da Economia x Mercado de Trabalho Formal:
O gráfico a seguir mostra um comparativo entre a evolução mensal da economia e os
postos de trabalho, levando-se em consideração o “Acumulado 12 Meses”.

O crescimento do mercado de trabalho tem sido maior do que o crescimento da
economia. Isto evidencia as boas expectativas do mercado em relação ao presente e ao futuro
da economia caxiense.
O gráfico mostra a relação direta entre o ritmo da atividade econômica e a geração de
novos postos de trabalho formal na cidade de Caxias do Sul, de 2008 a 2021, utilizando-se o
indicador “Acumulado 12 Meses”.
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Mercado Externo:
O comportamento das atividades ligadas ao comércio internacional na economia de
Caxias do Sul está apresentado, resumidamente, nos quadros e gráficos abaixo. Os dados
foram extraídos do site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Em novembro, o desempenho das exportações aumentou em relação ao mês de
outubro, bem como o desempenho das importações. Desta forma, o resultado do saldo da
balança comercial se manteve, comparado com o mês anterior.
No gráfico abaixo, verifica-se o volume (em US$ milhões) registrado pelo comércio
internacional, através da comparação das exportações e importações, trazendo a evolução
histórica desde 2008 até o mês apresentado.
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Desempenho:
O comércio internacional apresentou o seguinte desempenho:

Em novembro, o saldo da balança comercial reduziu em relação a outubro de 2021 (0,3%). O desempenho é positivo em relação ao mesmo período do ano anterior (69,6%) e
negativo no acumulado de doze meses (-47,8%).

Balança Comercial:
Acompanhe a evolução do Comércio Internacional através do indicador “Acumulado 12
Meses” em percentual (quadro abaixo):
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Composição dos bens comercializados com o Mercado Externo:
Detalhando um pouco mais o mercado externo, vemos os gráficos com a composição das
principais mercadorias transacionadas no ano em questão (em %).

Em 2021, 51,66% das importações referem-se a máquinas e aparelhos, e com relação as
exportações, 36,90% correspondem a materiais de transporte.

Origem e destinação dos bens comercializados com o Mercado Externo:
O gráfico a seguir identifica os principais países de onde se originam as importações e
para quais países são destinadas as mercadorias que exportamos.

Nas exportações, destaca-se o desempenho das vendas para o Chile, EUA, Argentina e
México. Já nas importações os destaques são China, Itália e Alemanha.

Metodologia
Composição:
A economia de Caxias do Sul é composta por diversos setores, agrupados em três
grandes grupos: Indústria, Comércio e Serviços. A participação de cada grupo na economia é
considerada como segue:
▪ Indústria: 53,4%;
▪ Comércio: 17% e
▪ Serviços: 29,6%.
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Indicadores de Desempenho:
Para avaliar o desempenho econômico, são considerados os seguintes indicadores:
• Indústria: IDI (Índice de Desempenho Industrial)
• Comercio: Termômetro de Vendas (CDL)
• Serviços: ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza)

Avaliação Temporal:
A fim de propiciar uma avaliação abrangente da situação econômica, são utilizados
indicadores calculados em função do período de tempo considerado, como segue:
- Em relação ao mês anterior: calcula-se a variação do mês presente sobre o anterior
descontando-se a inflação, conforme critério descrito a seguir.
- Em relação ao mês do ano anterior: calcula-se a variação do mês presente sobre o mesmo
mês do ano anterior descontando-se a inflação, conforme critério descrito a seguir.
- Em relação ao ano: calcula-se a variação do ano até mês presente sobre o mesmo período do
ano anterior descontando-se a inflação, conforme critério descrito a seguir.
- Em relação aos 12 meses: calcula-se a variação dos últimos 12 meses até mês presente sobre
o mesmo período dos anos anteriores descontando-se a inflação, conforme critério descrito a
seguir.

Avaliação em Bases Reais:
A fim de que haja consistência na avaliação, os resultados obtidos são deflacionados por
índices de inflação. Os índices utilizados são os seguintes:
- Os dados relativos ao desempenho das vendas e das compras da Indústria são deflacionados
pelo IPA-DI, Índice de Preços no Atacado - Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas.
- Os dados relativos ao desempenho dos salários da Indústria são deflacionados pelo IPCA,
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - Amplo, do IBGE.
- Os dados relativos ao desempenho da arrecadação ISSQN e Comércio são deflacionados pelo
IGP-DI, Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna, da Fundação Getúlio Vargas.

Câmara de Indústria Comércio e Serviços de Caxias do Sul
Presidente
Celestino Oscar Loro

Diretoria de Planejamento, Economia e
Estatística

Vice-presidente
Indústria – Ruben Antonio Bisi
Comércio – Idalice Terezinha Manchini
Serviços – Eduardo Michelin

Alexander Messias
Astor Milton Schmitt
Joarez José Piccinini
Maria Carolina Rosa Gullo
Marcos Rossi Victorazzi
Tarciano Melo Cardoso

Página 13 de 13

