Economia caxiense cresce em maio, mas comércio apresenta
queda
Números da indústria, comércio e serviços foram divulgados pela CDL e
CIC nesta terça-feira (9)
A economia de Caxias do Sul no mês de maio cresceu 2,5% em relação a
abril. No período, a indústria e os serviços registraram alta de 3,2% e 3%,
respectivamente. O comércio, porém, apresentou queda de 0,7%. Os
números do desempenho da economia caxiense foram apresentados nesta
terça-feira em coletiva de imprensa.
Em relação a maio do ano passado, a economia local cresceu 4,8%, puxada
pela indústria, que registrou alta de 9,1% no período. Os serviços também
cresceram: 3,3%, enquanto o comércio teve queda de 6,2%. O
comportamento da economia no acumulado de janeiro a maio foi de 0,4%
positivo, mas negativo no acumulado de 12 meses: -3,1%.
A análise dos números da indústria, no comparativo entre maio e abril deste
ano, mostram crescimento nos componentes vendas industriais (13,4%) e
massa salarial (2,7%), mas queda em utilização da capacidade instalada (0,1%), horas trabalhadas (-3%) e compras industriais (-1,8%). Em relação a
maio do ano passado, utilização da capacidade instalada (9,2%), horas
trabalhadas (11,2%), compras industriais (13,2%) e vendas industriais
(25,2%) cresceram. Apenas a massa salarial sofreu redução de 11,8% no
período.
Em maio houve pequena queda na criação de empregos. Foram cortados
239 postos de trabalho em Caxias do Sul. Somente a indústria foi
responsável pelo corte de 175 postos, contrariando uma tendência de
expansão desde janeiro. No acumulado de janeiro a maio, o número de
novas vagas criadas é de 3.664, o que corresponde uma expansão de 4,08%
no período.
Participaram da coletiva de imprensa o diretor da CDL Ivonei Pioner, 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 Mauro Corsetti e Alexander Messias.
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