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 Na segunda-feira (08), o Banco Central publicou o Boletim 

Focus que aponta as expectativas de mercado mais 

recentes.  As estimativas de crescimento do PIB contraíram 

de 3,50% para 3,47% com relação ao ano de 2021 e 

permaneceram constantes no patamar de 2,50% para 2022. 

Outro destaque no Boletim desta semana é a continuidade 

do avanço das expectativas da inflação para 2021, que 

passaram de 3,53% para 3,60%, 5ª semana consecutiva de 

alta. A taxa Selic seguiu com a mesma previsão de 

encerramento para o ano, 3,50% a.a. As expectativas em 

relação à taxa de câmbio para o final de 2021 também se 

mantiveram no mesmo patamar da semana anterior em 

R$/US$ 5,01. 

 

 Na terça-feira (09), o IBGE divulgou os resultados regionais 

da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física. A 

produção industrial do Espírito Santo contraiu -13,9% em 

2020, a maior queda no acumulado do ano entre os estados 

pesquisados1. Tanto a indústria extrativa (-28,9%) quanto a 

de transformação (-0,9%) retraíram esse ano. Apesar dos 

resultados negativos, houve expansões na fabricação de 

celulose, papel e produtos de papel (21,8%), nos produtos 

alimentícios (3,0%) e produtos de minerais não-metálicos 

(1,6%). Até dezembro de 2020, a indústria capixaba ainda 

se encontrava -5,3% abaixo do patamar produtivo pré-

pandemia (fevereiro de 2020), principalmente, em função 

do menor desempenho da indústria extrativa. Contudo, a 

indústria de transformação se recuperou e ficou 6,0% acima 

da produção registrada no mês anterior ao início pandemia 

no Brasil. 

 

 Ainda com relação à PIM-PF, a produção industrial do 

Espírito Santo avançou 5,4% na passagem de novembro 

para dezembro de 2020, impulsionada tanto pela indústria 

de transformação (6,8%) quanto pela indústria extrativa 

(3,7%), na série livre dos efeitos sazonais. 

 

 Também na terça-feira (09), o IBGE apresentou os 

resultados da inflação referentes a janeiro de 2021.  No 

mês, o IPCA avançou 0,25% no Brasil e 0,44% na RMGV 

em relação a dezembro de 2020. Em 12 meses até 

janeiro, o IPCA acumula altas de 4,56% no Brasil e 5,30% 

na RMGV. Na RMGV, exceto o vestuário (-0,20%), todos 

os demais grupos acumulam altas nesses 12 meses, com 

destaque para Alimentação e bebidas que ficou em 

18,40%. 

 

Focus – Expectativas de mercado – 05 de fevereiro de 2021 

 

Legenda: ↑ alta   → estabilidade   ↓ queda 

Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 

 

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

dezembro de 2020 

Atividades industriais 
Dez 2020/ 

Nov 2020* 

Dez 2020/ 

Dez 2019 

Acumulado 

no ano 

Indústria geral 5,4 4,2 -13,9 

Indústria extrativas 3,7 -15,4 -28,9 

Indústria de transformação 6,8 19,8 -0,9 

    Fabricação de produtos 

alimentícios -13,7 -11,3 3,0 

    Fabricação de celulose, 

papel e produtos de papel 0,1 59,7 21,8 

    Fabricação de produtos de 

minerais não-metálicos 3,1 31,8 1,6 

    Metalurgia 46,7 29,8 -15,6 

*Série com ajuste sazonal     

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

Produção Física Industrial, Espírito Santo 

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

 

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

 

 

Variação (%) do IPCA – janeiro 2021 

Localidade No mês 
Acumulado no 

ano 

Acumulado em 

12 meses 

Brasil 0,25 0,25 4,56 

Espírito Santo 0,44 0,44 5,30 

Fonte: IPCA / IBGE | Elaboração: Ideies / Findes 

15/01 22/01 29/01 05/02

PIB (% de crescimento) 3,47

IPCA (%) 3,60

Selic (% a.a.) 3,50

Câmbio (R$/US$) 5,01

Comportamento das 

últimas 4 semanasIndicador

Mediana das 

Expectativas de 

Mercado (2021)
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Geral Extrativa Transformação

1 Veja mais na Nota Conjuntural elaborada pelo Ideies em: https://portaldaindustria-es.com.br/publicacao/producao-industrial-do-es-recuou-13-9-em-2020. 

http://www.portaldaindustria-es.com.br/
https://portaldaindustria-es.com.br/publicacao/producao-industrial-do-es-recuou-13-9-em-2020
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 Na quarta-feira (10), o IBGE divulgou os dados da 

Pesquisa Mensal do Comércio (PMC). Em 2020, o volume 

de vendas no comércio varejista cresceu 1,2% no Brasil e 

4,6% no Espírito Santo em relação a 2019. Já as vendas no 

comércio varejista ampliado recuaram -1,5% no Brasil e 

avançaram 4,0% no Espírito Santo, nessa mesma 

comparação. O impacto maior causado pela pandemia 

sobre o setor comercial foi observado nos meses de 

março a maio, período mais intenso de adoção das 

medidas restritivas de combate à Covid-19 no país e no 

estado. A partir de junho, as vendas no comércio iniciaram 

uma trajetória de recuperação, mas que foi interrompida 

ao final de 2020, devido à pressão inflacionária, sobretudo 

nos preços dos alimentos que repercutiu nas vendas dos 

supermercados, e à redução do auxílio emergencial. Na 

passagem de novembro para dezembro, o comércio 

varejista ampliado recuou -3,7% no Brasil e -4,7% no 

Espírito Santo. 

 

 Também na quarta-feira (10) a CNI divulgou o Índice de 

Confiança do Empresário Industrial no Brasil, o ICEI. O 

indicador recuou 1,4 ponto na passagem de janeiro para 

fevereiro de 2021 e atingiu 59,5 pontos. Apesar de ser o 

segundo mês consecutivo de queda, o ICEI acima de 50 

pontos aponta para a permanência da confiança nos 

empresários brasileiros. 

 

 Na quinta-feira (11), foram apresentados os dados de 

outra pesquisa setorial do IBGE, a Pesquisa Mensal de 

Serviços (PMS). Em 2020, o volume de serviços recuou -

7,8% no Brasil e -7,4% no Espírito Santo em relação a 

2019. Esse setor foi uma das atividades econômicas mais 

atingidas pela pandemia devido ao distanciamento social, 

ao fechamento (total ou parcial) de negócios conside-

rados não essenciais e à disseminação do teletrabalho. No 

Espírito Santo, todas as atividades apresentaram 

desempenho negativo no acumulado de 2020, com 

destaque para os serviços prestados às famílias que sofreu 

a maior redução entre elas no valor de -32,0%. 

 

 Na sexta-feira (12), o Banco Central divulgou o indicador 

de atividade econômica do Brasil, o IBC-Br, que pode ser 

interpretado como uma prévia do PIB. O IBC-Br acumulou 

queda de -4,05% em 2020 em relação a 2019, devido aos 

impactados da crise sanitária e econômica provocada pela 

pandemia sobre a economia nacional. Contudo, na pas-

sagem de novembro para dezembro, o IBC-Br aumentou 

0,64%, mantendo certa trajetória de recuperação. Os 

indicadores para o Espírito Santo e demais estados serão 

conhecidos no dia 18 de fevereiro. 

 

 

Variação (%) do volume de vendas do comércio, dezembro de 

2020 

  
Dez. 2020/ 

Nov. 2020* 

Dez. 2020/ 

Dez. 2019 

Acumulado no 

ano 

Comércio varejista 

Brasil -6,1 1,2 1,2 

Espírito Santo -1,5 11,4 4,6 

Comércio varejista ampliado 

Brasil -3,7 2,6 -1,5 

Espírito Santo -4,7 10,3 4,0 

(*) com ajuste sazonal 

Fonte: PMC/IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Índice de Confiança do Empresário Industrial – Brasil 

 
Fonte: CNI | Elaboração: Ideies/Findes 

 

Variação (%) do volume de serviços, dezembro de 2020 

  
Dez. 2020/ 

Nov. 2020* 

Dez. 2020/ 

Dez. 2019 

Acumulado no 

ano 

Brasil -0,2 -3,3 -7,8 

Espírito Santo 0,6 -1,3 -7,4 

(*) com ajuste sazonal. 

Fonte: PMS/IBGE | Elaboração: Ideies/Findes 

 

 

Indicador de atividade econômica do Banco Central – Brasil 

(IBC-Br) 

 
Fonte: Banco Central | Elaboração: Ideies/Findes 
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