
PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL

Após registrar queda de - 18,7% em 2016, a produção

industrial capixaba, acumulou alta de 1,7% em 2017, as

principais contribuições positivas vieram das atividades

de produtos alimentícios, que acumulou alta de 13,2%,

impulsionada pela produção de carnes de bovinos

frescas ou refrigeradas, açúcar cristal e massas

alimentícias secas. As indústrias extrativa e de metalurgia,

também registraram crescimento no acumulado do ano

de 1,8% e 1,3%, respectivamente. Para a indústria

extrativa os produtos que puxaram o crescimento foram

minérios de ferro pelotizados ou sinterizados, e para

metalurgia os produtos que impactaram o crescimento

foram bobinas a quente de aço ao carbono.

Em contrapartida, o único impacto negativo foi do setor

de produtos de minerais não-metálicos (-8,1%),

pressionado, especialmente, pela menor produção de

cimentos “Portland” e granito talhado ou serrado

(inclusive em chapas).

Na passagem de dezembro para novembro de 2017,

a indústria capixaba recuou -1,7%, na série livre de

sazonalidade, no entanto, ainda na análise desta série

com ajuste, a evolução do índice de média móvel

trimestral, o Espírito Santo registrou recuperação de

1,5%, sendo o 3º melhor resultado dentre os 15 estados

analisados.

Na comparação com igual mês do ano anterior,

a produção industrial no ES recuou em -5,1%, com três

das cinco atividades pesquisadas registrando queda,

a saber, indústrias extrativas (-5,3%), de celulose, papel e

produtos de papel (-20,0%) e de produtos de minerais

não-metálicos (-24,4%). Os setores que cresceram nesta

base de comparação, foram os de metalurgia (10,3%),

com a produção de tubos flexíveis e tubos trefilados de

ferro e aço e de produtos alimentícios (7,8%),

impulsionadas, principalmente, pelos itens de bombons

e chocolates em barras e massas alimentícias secas.

* Com ajuste sazonal
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Variação (%) acumulado no ano em relação ao mesmo período do ano anterior

Fonte: PIM-PF/IBGE

Desempenho Industrial (variações %) PIM - PF

ES BRASIL

Nov 2017/ Dez 2017* -1,7 2,8

Dez 2017/ Dez 2016 -5,1 4,3

Acumulado (Jan-Dez) 2017 1,7 2,5
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