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Focus – Expectativas de mercado – 02 de outubro de 2020 

Legenda: ↑ alta   → estabilidade   ↓ queda 

Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Produção Física Industrial 

(número índice com ajuste sazonal - ano base 2012 = 100) 

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

 

 

Volume de vendas do comércio varejista ampliado 

(número índice com ajuste sazonal - ano base 2014 = 100)  

   
Fonte: PMC / IBGE | Elaboração: Ideies / Findes 
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Encontre este e outros produtos/estudos do Ideies em nosso site: www.portaldaindustria-es.com.br 

 No Boletim Focus desta semana, divulgado na segunda-

feira (05), houve a quarta melhora seguida na previsão 

de crescimento do PIB para 2020, passando de -5,04% 

para -5,02%. As expectativas de inflação para este ano 

tiveram aumento de 2,05% para 2,12%, oitava semana 

seguida de alta nas previsões do IPCA. Já o patamar 

esperado pelo mercado em relação à taxa Selic e à taxa 

de câmbio para o final do ano foram mantidos em 

2,00% a.a. e em R$/US$ 5,25, respectivamente. 

 

 Na quinta-feira (08), o IBGE divulgou os dados regionais 

da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-

PF) do mês de agosto. Ao contrário da indústria 

brasileira1, que cresceu 3,2% na passagem de julho para 

agosto, a indústria capixaba2 retraiu -2,7% no período, 

com queda da indústria extrativa (-18,4%) e alta da 

indústria de transformação (9,5%). Nas demais 

comparações, a produção física total no Espírito Santo 

também apresentou quedas: de -14,7% em relação a 

agosto de 2019; de -18,9% no acumulado de janeiro a 

agosto comparado com o mesmo período do ano 

passado; e de -19,5% no acumulado em 12 meses. De 

acordo com a variação do número índice, conforme 

gráfico ao lado, observa-se que a indústria capixaba 

ainda não recuperou o patamar de produção do 

período pré-pandemia, estando -13,6% abaixo. No caso 

brasileiro, essa diferença entre o nível de produção de 

agosto e o de fevereiro é menor, de -2,6%. 

 

 Também na quinta-feira (08) foram conhecidos os nú-

meros de agosto relativos ao setor de comércio. Segun-

do a PMC do IBGE3, o varejo restrito alcançou o maior 

patamar de vendas dos últimos 20 anos. Já o comércio 

varejista ampliado cresceu 4,6% no Brasil e 6,5% no 

Espírito Santo, na passagem de julho para agosto. Na 

comparação de agosto contra o mesmo mês de 2019, 

as variações também foram positivas no país (3,9%) e 

no estado (12,2%). No entanto, no acumulado do ano e 

no acumulado em 12 meses, o comércio varejista ampli-

ado nacional e capixaba ainda apresentam quedas. 

Observando o gráfico ao lado com o número índice da 

série do volume de vendas do comércio, é possível per-

ceber que tanto no Brasil quanto no Espírito Santo já foi 

superado o patamar de vendas de fevereiro. Em agosto, 

o comércio do país ficou 9,8% acima do registrado no 

período pré-pandemia e o estado ficou 2,2% acima. 

 

 

 

1 Os dados sobre a indústria brasileira foram divulgados na semana passada e estão presentes na Semana Econômica nº 05, disponível em: https://bit.ly/3cRzaFn   
2 Para uma análise mais completa do resultado da indústria capixaba, ver também a nota conjuntural PIM-PF produzida pelo Ideies: http://bit.ly/dNotaPIMPF_out20  
3 Veja mais sobre a PMC: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29084-em-agosto-vendas-no-varejo-crescem-3-4  
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 Na sexta-feira (09), foi divulgada a inflação oficial de 

setembro, medida pelo IPCA4. No Brasil, o índice de 

preços subiu 0,64% no mês (o maior valor para setembro 

desde 2003) enquanto no Espírito Santo a alta foi maior, 

de 0,83%. Dentre os grupos que compõem o IPCA, o de 

Alimentação e Bebidas foi o que teve o maior aumento 

em setembro: 2,28% no país e 3,17% no estado. No 

acumulado do ano o índice nacional registrou 1,34%, 

enquanto o capixaba alcançou 1,76%. Já no acumulado 

em 12 meses, o IPCA chegou a 3,14% e a 3,33%, 

respectivamente, no Brasil e no Espírito Santo. 

 

 O IBGE também divulgou, na sexta-feira (09), os dados do 

Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) referentes a 

setembro5. O indicador mostra o custo da construção por 

metro quadrado, que ficou em R$ 1.209,02 no Brasil e em 

1.106,71 no Espírito Santo. A variação no país e no estado 

foi de 1,44% e de 1,47%, respectivamente, em compara-

ção ao mês de agosto. Já no acumulado do ano, o índice 

apresenta alta nacional de 4,34% e local de 5,28%, 

enquanto no acumulado em 12 meses o custo da cons-

trução subiu 4,89% no Brasil e 5,44% no Espírito Santo. 

 

 Ainda na sexta-feira (09), foi publicada mais uma edição 

da PNAD Covid-196, pesquisa produzida semanalmente 

pelo IBGE para avaliar os impactos da pandemia nos 

aspectos do trabalho, da saúde, dentre outros. O 

resultado divulgado diz respeito ao período entre 13 e 19 

de setembro, correspondendo à 19ª semana pesquisada. 

Naquela semana havia 83,7 milhões de pessoas ocupadas 

no país, aumento de 1,3% em relação ao período anterior. 

Destas, 5,5 milhões estavam afastadas do trabalho, sendo 

2,8 milhões por conta do distanciamento social. Os 

outros 78,2 milhões de pessoas ocupadas não estavam 

afastadas do trabalho, sendo que 7,8 milhões delas 

trabalhavam de forma remota, em home office. O 

número de pessoas afastadas por conta do isolamento 

social e o número de pessoas trabalhando de forma 

remota estiveram no seu menor patamar desde o início 

da pesquisa, em maio.  

 

 

 

 

 

 

Indicadores do IPCA (%) – setembro 2020 

Variação (%) No mês 
Acumulado 

no ano 

Acumulado 

em 12 meses 

Brasil 0,64 1,34 3,14 

Espírito Santo 0,83 1,76 3,33 

Fonte: IPCA / IBGE | Elaboração: Ideies / Findes  

 

 

 

 

 

 

 

Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) - setembro 2020 

Custo médio do m² Brasil Espírito Santo 

Em Reais 1.209,02 1.106,71 

Var. (%) no mês 1,44 1,47 

Var. (%) acumulado do ano 4,34 5,28 

Var. (%) acumulado em 12 meses 4,89 5,44 

Fonte: Sinapi / IBGE | Elaboração: Ideies / Findes 

 

 

 

 

Indicadores de trabalho (em milhões de pessoas) – 

PNAD Covid-19 semanal 

Indicador 
Semana 1 

(3 a 9/05) 

Semana 18 

(6 a 12/09) 

Semana 19 

(13 a 19/09) 

Pessoas ocupadas 83,9 82,6 83,7 

Pessoas ocupadas e 

afastadas 
20,0 5,4 5,5 

Pessoas ocupadas e 

afastadas do trabalho 

que tinham devido ao 

distanciamento social 

16,6 3,0 2,8 

Pessoas ocupadas e não 

afastadas 
63,9 77,2 78,2 

Pessoas ocupadas e 

não afastadas do 

trabalho, que trabalha-

vam de forma remota 

8,6 8,2 7,8 

Fonte: PNAD Covid-19 Semanal - IBGE | Elaboração: Ideies / Findes  
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4 Saiba mais em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29129-ipca-de-setembro-sobe-0-64  
5 Confira análise do IBGE em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29127-indice-nacional-da-construcao-civil-

sobe-1-44-em-setembro  
6 Veja mais em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29125-pnad-covid19-3-4-da-populacao-ocupada-

estavam-afastados-do-trabalho-devido-ao-distanciamento-social-na-terceira-semana-de-setembro  
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