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 O Relatório Focus desta semana, divulgado pelo Banco 

Central na segunda-feira (14), revelou melhoria na 

previsão de crescimento do PIB brasileiro para 2020, 

passando dos -5,31% da semana anterior para -5,11%. 

As expectativas de inflação tiveram alta pela 5ª semana 

consecutiva, com a mediana do IPCA subindo de 1,78% 

para 1,94%. A taxa de câmbio e a Selic mantiveram-se 

estáveis com previsão de R$/US$ 5,25 e de 2,00% a.a., 

respectivamente, para o fim deste ano. 

 

 Na terça-feira (15) foi divulgado o IAE-Findes para o 2º 

trimestre de 20201. Trata-se da estimativa do PIB do 

Espírito Santo calculada pelo Ideies. Os resultados 

mostraram uma retração de -12,2% na economia 

capixaba na passagem do 1º para o 2º trimestre do ano 

(maior do que a do PIB brasileiro, que caiu -9,7% no 

mesmo período), com queda nos três setores da 

economia: indústria (-20,4%), serviços (-9,9%) e 

agropecuária (-3,2%). Na comparação do 2º trimestre 

de 2020 contra o mesmo trimestre de 2019, a variação 

total foi de -12,3% na atividade econômica do estado, 

enquanto na análise da taxa acumulada em quatro 

trimestres em relação aos quatro trimestres anteriores, 

o resultado foi de -4,1%2. 

 

 Os dados de atividade econômica referentes ao mês de 

julho foram divulgados pelo Banco Central nesta 

semana. Para o Brasil, o indicador IBC-Br apresentou 

crescimento de 2,1% na passagem de junho para julho, 

com ajuste sazonal. Na mesma comparação, o Espírito 

Santo teve alta mais expressiva, com 4,6%. Já na 

comparação contra julho de 2019, tanto o país quanto 

o estado registraram quedas, de -4,9% e de -4,8%, 

respectivamente. No acumulado do ano e no 

acumulado em 12 meses os resultados também foram 

negativos. 

 

 A Selic foi pauta de discussão na 233ª reunião do 

Comitê de Política Monetária (Copom). Na quarta-feira 

(16) foi anunciada a manutenção da taxa básica de juros 

em 2,00% a.a., interrompendo o ciclo de flexibilização 

monetária das consecutivas reduções realizadas 

anteriormente. O Copom avalia que a inflação deve se 

elevar no curto prazo3. 

 

Focus – Expectativas de mercado – 11 de setembro de 2020 

 

Legenda: ↑ alta   → estabilidade   ↓ queda 

Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 
Taxas de variação do IAE-Findes para o ES e do PIB 

trimestral para o Brasil (%) 

  
2ºT 2020/ 

1ºT 2020* 

2ºT 2020/ 

2ºT 2019 

Acumulado em 

4 trimestres 

IAE-Findes -12,2 -12,3 -4,1 

Indústria -20,4 -23,9 -12,3 

Serviços -9,9 -10,0 -1,5 

Agropecuária -3,2 -4,8 -5,4 

PIB Brasil -9,7 -11,4 -2,2 

Indústria -12,3 -12,7 -2,5 

Serviços -9,7 -11,2 -2,2 

Agropecuária 0,4 1,2 1,5 

(*) com ajuste sazonal 

Fonte: IAE-Findes e SCNT-IBGE | Elaboração: Ideies/Findes  

 

Indicador de atividade econômica do Banco Central 

(variação %) - Julho 2020 

Indicador 
Julho 2020/ 

Junho 2020* 

Julho 2020/ 

Julho 2019 

Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 

meses 

IBC-Br 2,1 -4,9 -5,8 -2,9 

IBCR-ES 4,6 -4,8 -6,2 -4,5 

(*) com ajuste sazonal 

Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

      
Evolução da taxa básica de juros – Selic (% a.a.) 

 

     Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 
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PIB (% de crescimento) -5,11

IPCA (%) 1,94

Selic (% a.a.) 2,00

Câmbio (R$/US$) 5,25

Comportamento das 

últimas 4 semanasIndicador

Mediana das 

Expectativas de 
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1 Acesse o relatório completo com os resultados do IAE-Findes em: http://bit.ly/IAEFindes_2Tri20  
2 No dia 17/09 foram divulgados os resultados da estimativa do PIB trimestral do ES calculados pelo Instituto Jones dos Santos Neves. Conforme a instituição, no 2º trimestre 

de 2020 o PIB capixaba sofreu queda de -5,9% em comparação ao 1º trimestre do ano e de -10,2% em relação ao mesmo trimestre de 2019. No acumulado em quatro 

trimestres o indicador do IJSN aponta para queda de -3,1% no PIB do Espírito Santo. 
3 Confira o comunicado do Copom referente à decisão da sua 233ª reunião, de setembro de 2020: https://www.bcb.gov.br/detalhenoticia/17188/nota   
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 No mesmo dia da reunião do Copom ocorreu a decisão 

sobre a taxa básica de juros dos EUA. O comitê de po-

lítica monetária do Federal Reserve (Fed), o banco central 

americano, anunciou a manutenção dos juros entre 

0,00% e 0,25% a.a., além de sinalizar que este patamar 

deve ser mantido até 2023, período em que, segundo as 

previsões, a inflação americana não deve superar 2,00%. 

 

 A semana também foi de divulgação dos Índices de 

Confiança dos Empresários Industriais (ICEI), tanto para 

o Brasil quanto para o Espírito Santo. Nacionalmente 

calculado pela CNI, o ICEI passou dos 57,0 pontos em 

agosto para 61,6 pontos em setembro, reafirmando o 

aumento da confiança dos empresários do setor no 

Brasil. O valor se aproxima do registrado em fevereiro 

(64,7 pontos), antes dos efeitos da pandemia. 

 

 Já para o Espírito Santo, o ICEI calculado pelo Ideies/Fin-

des4 foi divulgado na quinta-feira (17) e alcançou 60,5 

pontos em setembro, crescimento de 3,1 pontos em 

relação a agosto. Desmembrando os dois componentes 

do ICEI total, observa-se que a confiança dos empre-

sários industriais capixabas chegou a 53,1 pontos em 

relação às condições atuais, e a 64,2 pontos no que diz 

respeito às expectativas para os próximos seis meses. 

 

 A semana contou ainda com a divulgação de resultados 

positivos para o Espírito Santo: o Ministério da Educação 

liberou as notas de 2019 do Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (Ideb)5, principal avaliação sobre a 

qualidade educacional do país. Considerando todas as 

redes de ensino, o estado capixaba teve novamente a 

melhor nota do Brasil para o Ensino Médio (4,8, empa-

tado com Goiás). Em 2017 o ES já havia conquistado a 

liderança isolada com nota 4,4. Já em relação ao Ensino 

Fundamental, o estado ficou na 8ª colocação na 

avaliação dos anos iniciais e em 7º na dos anos finais. 

 

 O Centro de Liderança Pública (CLP) divulgou a edição 

2020 do Ranking de Competitividade dos Estados. O 

Espírito Santo melhorou a sua nota de 62,4 em 2019 para 

62,8 neste ano, e subiu uma posição no ranking ao 

ultrapassar o Mato Grosso do Sul e alcançar a 5ª 

colocação6. O destaque fica por conta do pilar “Solidez 

Fiscal”, em que o estado tem a melhor nota. 

 

 

 

 

Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) – 

setembro de 2020 

 

     Fonte: CNI e Ideies/Findes | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Resultados do Ideb 2019 - Espírito Santo 

(todas as redes de ensino) 

Etapa de ensino 
Nota 

2019 

Meta 

2019 

Posição no 

ranking dos 

estados 

Ensino Médio 4,8 5,3 1º 

Anos Finais do Ensino 

Fundamental 
5,0 5,5 7º 

Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental 
6,1 6,1 8º 

Fonte: Inep/MEC | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Desempenho do Espírito Santo no Ranking de 

Competitividade dos Estados 2020, por pilar 

Pilares 
Nota 

ES 

Média 

Brasil 

Posição do ES 

no Ranking 

Ranking Total 62,8 47,5 5º 

Capital Humano 30,5 30,3 14º 

Educação 59,9 43,1 7º 

Eficiência da Máquina Pública 95,3 56,4 3º 

Infraestrutura 58,5 42,8 5º 

Inovação 42,4 42,8 13º 

Potencial de Mercado 6,7 35,9 23º 

Segurança Pública 62,3 62,5 15º 

Solidez Fiscal 100,0 50,8 1º 

Sustentabilidade Ambiental 78,4 54,8 4º 

Sustentabilidade Social 70,9 47,1 8º 

Fonte: Centro de Liderança Pública (CLP) | Elaboração: Ideies/Findes   
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4 Acesse o relatório completo sobre o ICEI-ES em: http://bit.ly/ICEIES_set20  
5 Veja mais sobre os resultados do Ideb 2019 no site do Inep/MEC: http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=255183  
6 Saiba mais sobre o Ranking de Competitividade dos Estados no site: https://www.rankingdecompetitividade.org.br/ 

http://www.portaldaindustria-es.com.br/
http://bit.ly/ICEIES_set20
http://ideb.inep.gov.br/resultado/home.seam?cid=255183
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