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Produção industrial do ES avançou 28,3% na passagem de
junho para julho, segundo melhor resultado dos locais
pesquisados

Tabela 1 – Produção Física Industrial (PIM-PF)
Variação (%) - Julho de 2020

Período

ES

Brasil

28,3

8,0

Julho 2020/Julho 2019

-13,4

-3,0

Acumulado no ano

-19,7

-9,6

Acumulado nos últimos 12 meses

-19,6

-5,7

A indústria nacional cresceu 8,0% na passagem de junho para julho, com
ajuste sazonal. Este foi o terceiro mês consecutivo de desempenho positivo da
indústria, que acumulou alta de 28,8% em maio, junho e julho. Contudo, estes
avanços não eliminam as perdas de março e abril (de -27,0%), quando o setor
industrial foi mais impactado pelas medidas de distanciamento social em
função da pandemia da Covid-19. Em julho, a produção industrial nacional
ainda se encontra 6,0% abaixo do patamar de fevereiro. Das 26 atividades
industriais, apenas impressão e reprodução de gravações apresentou resultado
negativo no mês, e o destaque ficou a cargo do ramo automotores, pelo
crescimento na fabricação de automóveis, caminhões e autopeças. O resultado
positivo da indústria em julho pode ser observado em 12 dos 15 locais
pesquisados, dos quais 9 ficaram acima da variação nacional (8,0%). Dois
estados foram destaque neste mês: Ceará (34,5%) e Espírito Santo (28,3%).

Julho 2020/Junho 2020*

No Espírito Santo, a produção industrial avançou 28,3% em relação a junho,
segundo aumento mensal consecutivo, e acumulou 28,6% no crescimento da
produção em junho e julho. A indústria capixaba foi influenciada
positivamente pelas altas de 34,6% na indústria extrativa e 17,1% na indústria
de transformação, já com os ajustes sazonais. Todas as atividades da indústria
de transformação pesquisadas no estado apresentaram desempenho positivo
no mês, com destaques para a produção de alimentos (48,2%) e papel e
celulose (22,0%) que recuperaram os níveis de produção para patamares do
período pré-pandemia. Pode-se dizer que, devido às adversidades (a queda no
preço concomitante ao elevado estoque da matéria) no mercado internacional
de celulose em 2019, atualmente este ramo se encontra em melhor estágio de
produção no estado do que no ano passado. Sobre a indústria extrativa, uma
possível explicação para a alta de 34,6% frente a junho está no segmento dos
minerais metálicos, pois o preço dos contratos futuros de minério de ferro
apresentou recuperação e a commodity destacou-se nas exportações
industriais do Espírito Santo em julho¹.

14,6

Na comparação com julho de 2019, contudo, a produção industrial do estado
caiu -13,4%, devido principalmente às quedas na extração de óleos brutos de
petróleo e gás natural, na pelotização de minério de ferro e na atividade
metalúrgica. Vale ressaltar que esta comparação está livre do efeito calendário,
pois o número de dias úteis (23) foi o mesmo para os dois meses. De acordo
com os dados da ANP, a produção total de petróleo e gás natural no estado
caiu -9,5% em relação a julho de 2019.
Já no período de janeiro a julho, a indústria capixaba acumulou queda de
-19,7% em relação ao mesmo período do ano passado, resultado inferior ao
observado para o Brasil (-9,6%) e o pior desempenho entre os locais
pesquisados.
O resultado de julho apresenta uma melhora relativa nas atividades industriais
capixaba e nacional, sinalizando que, apesar das incertezas que ainda pairam
sobre o cenário econômico, o terceiro trimestre permanecendo com essa
retomada das atividades produtivas pode ser mais otimista do que o último,
quando diversos PIBs mundiais apontaram para a “recessão técnica” de muitos
países, inclusive a do Brasil.

Gráfico 1 – Produção Física Industrial – regiões pesquisadas
Variação (%) Julho2020/Junho 2020*
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Gráfico 2 – Produção Física Industrial - Espírito Santo
Variação (%) - Julho de 2020
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(*) Com ajuste sazonal, exceto Metalurgia.
Fonte: PIM-PF/IBGE.

A Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física (PIM-PF Regional) referente a julho
foi divulgada nesta quarta-feira, 09 de julho de 2020, pelo Instituto Brasileiro de
Estatística e Geografia (IBGE).
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¹Veja mais sobre o comércio exterior e as cotação de commodities industrias no mês de
julho no Boletim Econômico Capixaba de agosto em: https://portaldaindustriaes.com.br/system/repositories/files/000/000/747/original/BoletimAgosto_2020.pdf?1598643021>

