Economia de Caxias do Sul cai 2% em fevereiro
A economia de Caxias do Sul registrou queda de 2% em fevereiro em
comparação ao mês anterior, indicando que segue o ritmo de desaceleração.
É o que mostra o levantamento divulgado pela Câmara dos Dirigentes
Lojistas (CDL) e Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do
Sul (CIC). A queda na economia local foi causada pelo desempenho
negativo tanto do comércio (-5,8%) como dos serviços (-8,7%). A
indústria, ao contrário, apresentou alta de 2,9% em fevereiro em
comparação com janeiro.
Em relação a fevereiro de 2012, a indústria, com 3,2%, e os serviços, com
12,6%, cresceram. O comércio, porém, teve queda de 15,5%. Estes índices
fizeram com que o desempenho da economia fosse positivo em 2,8% em
fevereiro de 2013 sobre o mesmo mês do ano anterior. No acumulado de
janeiro e fevereiro deste ano, o comércio registrou queda de 13,1%,
enquanto a indústria, com 3,5%, e os serviços, com 2,6%, tiveram
crescimento, fazendo com que a economia apresentasse um desempenho
praticamente estável, com leve crescimento de 0,4%.

O Índice de Desempenho Industrial (IDI/Caxias), que mede a evolução da
indústria no município, mostra que em fevereiro, em comparação com
janeiro, com exceção da massa salarial, que caiu 5,3%, os demais itens
tiveram desempenhos positivos: utilização da capacidade instalada (2,7%),
horas trabalhadas (6,6%), compras industriais (6%) e vendas industriais
(7,3%). Nos dois primeiros meses deste ano, a massa salarial, com menos
17,8%, e horas trabalhadas, com menos 4,3%, tiveram queda. Os demais
componentes do IDI/Caxias tiveram alta, com destaque para compras
industriais, que cresceram 23,7% no período.

Mercado de trabalho – Em fevereiro foram criados 1.934 postos de
trabalho em Caxias do Sul. A indústria, pelo segundo mês consecutivo,
teve alta, com 1.159 novas vagas, seguida pelo segmento de serviços, com
481 empregos, e construção civil, com 249. Apenas o setor agropecuário
sofreu redução nos postos de trabalho em razão do final das safras de
verão. Com isso, 2013 registra crescimento de 1,91% do mercado de
trabalho e de 0,68% em 12 meses. Caxias do Sul totaliza 183.362 postos
formais de trabalho.

Participaram da coletiva de imprensa a assessora de Economia e Estatística
da CDL, Maria Carolina Gullo, o presidente da CIC, Carlos Heinen, os
diretores de Economia, Estatística e Finanças da CIC Carlos Zignani e
Mauro Corsetti, o diretor-executivo da CIC, Victor Hugo Gauer.

Para ter acesso ao arquivo completo com as informações do
Termômetro de Vendas, você deve entrar em contato com o
departamento de Marketing da CDL Caxias através do e-mail:
juliana@cdlcaxias.com.br ou (54)3209.9977.

