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 O Relatório Focus desta semana, divulgado pelo Banco 

Central na terça-feira (08), trouxe a redução da projeção 

do PIB para 2020 influenciada pelo resultado do PIB 

para o 2º trimestre do ano na semana passada. Após 

nove semanas seguidas de melhora, a mediana das 

expectativas para o crescimento do PIB em 2020 passou 

de -5,28% para -5,31%. A expectativa de inflação subiu 

pela 4ª semana seguida, de 1,77% para 1,78%. As 

projeções para a Selic permaneceram inalteradas em 

2,00% a.a. para o fim deste ano. A previsão para a taxa 

de câmbio permaneceu em R$/US$ 5,25. 

 

 Nesta semana também foram divulgados os resultados 

mensais da balança comercial referente ao mês de 

agosto. As exportações brasileiras registraram                    

US$ 17,74 bilhões em agosto de 2020, apresentando 

uma queda de -9,8% em relação ao mesmo mês de 

2019. As importações ficaram em US$ 11,13 bilhões, 

com um recuo de -28,5% na comparação interanual. Em 

agosto de 2020, o saldo da balança comercial totalizou 

US$ 6,61 bilhões. Para o mesmo mês do ano passado, a 

balança comercial teve um saldo de US$ 4,10 bilhões. 

No acumulado do ano, as exportações e importações 

brasileiras totalizaram, respectivamente, US$ 138,32 

bilhões e US$ 102,04 bilhões. Entre janeiro e agosto de 

2020, o saldo da balança comercial está em US$ 36,28 

bilhões.  

 

 Na terça-feira (08) houve a divulgação dos resultados 

de julho dos indicadores industriais do Brasil pela 

Confederação Nacional da Indústria (CNI). Na passagem 

de junho para julho, o faturamento real cresceu 7,4%, as 

horas trabalhadas na produção 4,5% e a Utilização da 

Capacidade de Instalada 2,9 p.p. Já o nível de emprego 

caiu -0,2%, a massa salarial -1,7% e o rendimento médio 

real -2,4%, na mesma base de comparação. De acordo 

com a CNI, com esses resultados, a atividade industrial 

brasileira reverteu a maior parte da queda acumulada 

em março e abril e retornou ao patamar pré-pandemia.  

 

 

 
 Focus – Expectativas de mercado – 04 de setembro de 2020 

 
Legenda: ↑ alta   → estabilidade   ↓ queda 

Fonte: BCB | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

 

 

 

Saldo da balança comercial (US$ bilhões) – Brasil 

 
 

Fonte: Camex / ME | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

 

 

 

Variação (%) dos Indicadores Industriais – Brasil, julho 2020 

Indicadores 
Jul 2020/ 

Jun 2020* 

Jul 2020/ 

Jul 2019 

Acumulado 

no ano 

Faturamento real1 7,4 4,9 -5,0 

Horas trabalhadas na 

produção 
4,5 -4,6 -9,0 

Emprego -0,2 -4,3 -2,6 

Massa salarial real2 -1,7 -9,7 -6,1 

Rendimento médio real2 -2,4 -5,7 -3,6 

Variação (p.p.) 

Utilização da Capacidade 

Instalada (UCI) 
2,9 -2,2 - 

(*) Com ajuste sazonal. 

Deflatores: (1) IPA/OG – FGV; (2) INPC-IBGE. 

Fonte: CNI | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Mediana das Expectativas 

de Mercado

PIB (% a.a.) -5,31

IPCA (% a.a) 1,78

Selic (% a.a) 2,00

Câmbio (R$/US$) 5,25

Comportamento das 

últimas 4 semanas
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 Na quarta-feira (09) foram divulgados os resultados da 

produção industrial do Espírito Santo medidos pela 

PIM-PF Regional, do IBGE. A indústria capixaba cresceu 

28,3% na passagem de junho para julho1. Com este 

resultado, a produção física no Espírito Santo registra o 

segundo aumento mensal consecutivo, influenciada 

pelas altas de 34,6% das indústrias extrativas e 17,1% 

das indústrias de transformação. Já em relação a julho 

de 2019, houve queda de -13,4% na produção industrial. 

O resultado entre janeiro e julho revela uma queda de  

-19,7% na atividade industrial e o acumulado em 12 

meses aponta retração de -19,6% na produção física 

capixaba. 

 

 Ainda no dia 09 de setembro foram conhecidos os 

números da inflação de agosto, medidos pelo IPCA. No 

mês, o índice teve deflação de -0,03% na Região 

Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) e alta de 

0,24% no Brasil. No acumulado em 12 meses a inflação 

apurada na RMGV está em 2,45%, enquanto a nacional 

chegou a 2,44%. 

 

 A Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) divulgada no dia 

10 pelo IBGE apontou o crescimento da atividade no 

mês de julho, quando comparado a junho, com o varejo 

restrito subindo 5,2% no Brasil e 0,7% no Espírito Santo. 

Na comparação contra julho de 2019 também houve 

alta de 5,5% e de 8,7%, respectivamente. Estes 

resultados das vendas no varejo apontam uma 

recuperação do setor após os fortes impactos causados 

pela crise da Covid-19. No comércio varejista ampliado, 

também medido pela PMC, ocorreu evolução positiva 

no mês (+7,2% no Brasil e +5,2% no Espírito Santo) e na 

comparação contra julho do ano passado, crescimento 

de 1,6% no país e de 7,2% no estado. 

 

 Nesta sexta-feira (11), os resultados da Pesquisa Mensal 

de Serviços (PMS) revelaram um crescimento na 

margem de 2,6% dos serviços no Brasil e de 2,2% no 

Espírito Santo. Em relação a julho de 2019, tanto no 

Brasil (-11,9%) quanto no Espírito Santo (-14,0%), o 

setor de serviços encontra-se em patamar mais baixo. 

 

 

 

 

 

Variação (%) da Produção Física Industrial – Espírito Santo, 

julho de 2020 

Setor 
Jul 2020/ 

Jun 2020* 

Jul 2020/ 

Jul 2019 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 

meses 

Indústria  

geral 
28,3 -13,4 -19,7 -19,6 

Indústrias 

extrativas 
34,6 -24,5 -28,9 -27,1 

Indústrias de 

transformação 
17,1 -4,0 -11,6 -12,7 

(*) Com ajuste sazonal. 

Fonte: PIM-PF/IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

 

 

Indicadores do IPCA (%) – agosto 2020 

Localidade No mês 
Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 meses 

Brasil 0,24 0,70 2,44 

RMGV -0,03 0,92 2,45 

Fonte: IPCA/IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

 

 

Variação (%) volume de vendas do comércio, julho de 2020 

Localidade 
Jul 2020/ 

Jun 2020* 

Jul 2020/ 

Jul 2019 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 

meses 

Comércio varejista 

Brasil 5,2 5,5 -1,8 0,2 

Espírito Santo 0,7 8,7 0,0 1,4 

Comércio varejista ampliado 

Brasil 7,2 1,6 -6,2 -1,9 

Espírito Santo 5,2 7,2 -2,5 0,3 

(*) Com ajuste sazonal. 

Fonte: PMC/IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

 

Variação (%) volume de Serviços, julho de 2020 

Localidade 
Jul 2020/ 

Jun 2020* 

Jul 2020/ 

Jul 2019 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 

meses 

Brasil 2,6 -11,9 -8,9 -4,5 

Espírito Santo 2,2 -14,0 -8,8 -3,4 

(*) Com ajuste sazonal. 

Fonte: PMS/IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Encontre este e outros produtos/estudos do Ideies em nosso site: www.portaldaindustria-es.com.br 

¹Confira a Nota Conjuntural sobre a PIM-PF do Espírito Santo em http://bit.ly/NotaPIMPF_set20.  
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