Economia caxiense cai 0,3% em setembro
Números foram apresentados nesta quinta-feira (31) pela CIC e CDL
Com uma redução de 3,9%, a indústria foi a principal responsável pela
queda de 0,3% no desempenho da economia de Caxias do Sul em
setembro, se comparada ao mês anterior. O comércio cresceu 3,9% e os
serviços, 3,8% no mesmo período. Os números do desempenho da
economia de Caxias do Sul no mês de agosto foram apresentados nesta
quinta-feira (31) pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Câmara de
Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC).
Em relação a setembro de 2012, o crescimento da economia foi de 5,9%.
Também é positivo o desempenho acumulado de janeiro a setembro
deste ano, com 1,7% de alta. O acumulado nos últimos 12 meses também
apresentou resultado positivo: 0,4% de crescimento na economia local.
Apesar do desempenho positivo de 9,7% do comércio em setembro na
comparação com o mesmo mês de 2012, o segmento registrou queda de
7,8% no acumulado do ano de 2013 e de 7,6% no acumulado dos últimos
12 meses. Durante o mês da pesquisa, os segmentos com melhor
desempenho no ramo duro foram automóveis, caminhões e autopeças e
implementos agrícolas e no ramo mole, o segmento de produtos
químicos.
O mercado de trabalho manteve-se praticamente estável em setembro,
com alta de 0,3%. Foram criados 706 postos de trabalho no mês analisado.
No acumulado de 2013, porém, cresceu 3,8%. O mesmo comportamento
se verificou nos últimos 12 meses, quando os postos de trabalho em
Caxias do Sul aumentaram 2,2%. Hoje, Caxias do Sul registra um total de
186.876 postos formais de trabalho.
Já o saldo da balança comercial sofreu uma queda de 8% em relação a
agosto. Em relação a setembro do ano passado, a queda é de 3,8%. Com
isso, o comércio internacional caxiense amarga um desempenho negativo
de 42,7% no período de janeiro a setembro de 2013. No acumulado dos
últimos 12, a queda é de 31,3%. O saldo acumulado da balança comercial
de janeiro a setembro é de US$ 237 milhões.
Participaram da coletiva de imprensa a assessora de Economia e
Estatística da CDL, Maria Carolina Gullo, os diretores de Economia,

Finanças e Estatística da CIC, Mauro Corsetti e Carlos Zignani, o diretorexecutivo da CIC, Victor Hugo Gauer e a assessora do Departamento de
Economia e Estatística da CIC, Nara Panazzolo.
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