Economia de Caxias do Sul cresce 8,7% em outubro, mas não
recupera perdas
Números do desempenho foram divulgados pela CDL e CIC em
coletiva de imprensa

Apesar do crescimento de 8,7% em outubro sobre setembro, a economia de
Caxias do Sul não deve recuperar até o final do ano as perdas que vem
acumulando nos últimos 12 meses. Em relação a novembro do ano passado,
a queda no desempenho econômico do município é de 2,1%, enquanto no
acumulado de janeiro a outubro de 2012 esse índice é negativo em 1,6%. Já
o acumulado de 12 meses mostra uma queda de 1,1%. Os números do
desempenho da economia foram divulgados na terça-feira (4) pela Câmara
dos Dirigentes Lojistas (CDL) e Câmara de Indústria, Comércio e Serviços
de Caxias do Sul (CIC).
O comportamento de indústria, comércio e serviços em outubro, em relação
a setembro, foi positivo. A indústria cresceu 8,6%, o comércio, 16,2% e os
serviços, 4,5%. No acumulado do ano, a indústria apresentou o pior
desempenho, com uma queda de 5,4%, enquanto o comércio cresceu 6,6%
e os serviços, 0,5%. Nos últimos 12 meses, a indústria repete o
comportamento de queda, com 4,7%, e o comércio e os serviços de alta,
com 4,4% e 2,3% de crescimento, respectivamente.
Segundo os economistas presentes na coletiva, apesar de ser difícil a
recuperação da economia até o final do ano, espera-se um último trimestre
melhor do que os trimestres anteriores, o que, em termos estatísticos,
poderá levar a uma situação próxima do equilíbrio.
No mercado de trabalho, constatou-se a geração de 43 novos postos de
trabalho em Caxias do Sul no mês de outubro, fazendo com que a variação
em relação a setembro fosse positiva em 0,02%. No acumulado do ano de
2012, foram 3.804 novos empregos. Nos últimos 12 meses, ou seja, de
novembro de 2011 a outubro de 2012, foram 1.352 vagas a mais criadas em
Caxias do Sul. Até outubro, o município totalizava 182.758 empregos
formais.

O levantamento mostra ainda que o saldo do comércio internacional
caxiense em outubro cresceu 72% em outubro na comparação com
setembro. Também são positivos os desempenhos no acumulado do ano
(44,8%), em 12 meses (33,7%) e em relação a novembro de 2011 (52,5%).
Os principais destinos das exportações de Caxias do Sul são Chile, Estados
Unidos, Argentina, México, Peru, Colômbia, Países Baixos, África do Sul,
Uruguai, Venezuela e China. Já as importações se originam da China,
Itália, Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Japão, Taiwan, Espanha,
México e Índia.
Participaram da coletiva a assessora de Economia e Estatística da CDL,
Maria Carolina Gullo, o presidente da CIC, Carlos Heinen, os diretores de
Economia, Finanças e Estatística da CIC Carlos Zignani e Mauro Corsetti.
Para ter acesso ao arquivo completo, entre em contato com o departamento
de marketing da CDL Caxias através do fone: (54)3209-9977 ou
juliana@cdlcaxias.com.br

