Economia caxiense cresce 2,6% em agosto
O comércio alavancou os números para cima
Com um crescimento de 6,3%, o comércio foi o principal responsável pela
alta de 2,6% no desempenho da economia de Caxias do Sul em agosto, se
comparada ao mês anterior. A indústria cresceu 2,5% e os serviços, 0,9%
no mesmo período. Em relação a agosto de 2012, o crescimento da
economia foi de 4,1%. Também é positivo o desempenho acumulado de
janeiro a agosto deste ano, com 1,4% de alta. O acumulado nos últimos 12
meses, porém, ainda apresentou resultado negativo (- 0,6%.), mas vem se
recuperando em relação aos meses anteriores. A expectativa é do indicador
chegar próximo a zero ou ficar positivo nos meses seguintes.
Apesar da recuperação em agosto, o comércio registrou quedas expressivas
na comparação com agosto de 2012 (-18,5%), no acumulado de 2013 (9,9%) e no acumulado de 12 meses (-9,5%). A indústria tem o melhor
desempenho entre os três segmentos na comparação entre agosto de 2013 e
agosto de 2012: 11,4% de crescimento.
O mercado de trabalho manteve-se praticamente estável em agosto, com
alta de 0,3%. Foram criados 603 postos de trabalho no mês analisado. No
acumulado de 2013, porém, cresceu 3,5%. O mesmo comportamento se
verificou nos últimos 12 meses, quando os postos de trabalho em Caxias do
Sul aumentaram 2,3%. Hoje, Caxias do Sul registra um total de 186.310
postos formais de trabalho. O comércio emprega 28.390 pessoas.
O saldo da balança comercial se recuperou e registrou alta de 2,9% em
relação a julho. Em relação a agosto do ano passado, porém, a queda é de
49%. Com isso, o comércio internacional caxiense amarga um desempenho
negativo de 51% no período de janeiro a agosto de 2013. No acumulado
dos últimos 12, a queda é de 31,5%. O saldo acumulado da balança
comercial de janeiro a agosto é de US$ 203 milhões.
O Chile, com 18,5%, segue sendo o principal destino das exportações
locais. Em seguida vem Argentina, Estados Unidos, México, Uruguai,
Paraguai, Peru, Colômbia e Bolívia. Já a China, com 29%, ainda é o
principal país de origem das importações caxienses. Logo após aparecem a
Itália, Estados Unidos, Alemanha, Argentina, Índia, Áustria, Taiwan,
Espanha, França e Japão.
Os números do desempenho da economia de Caxias do Sul no mês de
agosto foram apresentados nesta quarta-feira (2) pela Câmara de Dirigentes

Lojistas (CDL) e Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do
Sul (CIC). 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, Finanças e Estatística da CICMauro
Corsetti e Fábio Abreu, o diretor-executivo da CIC, Victor Hugo Gauer e a
assessora do Departamento de Economia e Estatística da CIC, Nara
Panazzolo.
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